
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY
Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl

KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 05 maja 2020 roku - WTOREK
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Nr. Lekcji
wg. Planu

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Temat: Wielki Polak, wielki człowiek.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

polonistyczna

Przypomnienie pojęcia z wczorajszego tematu – emigracja.
Na emigracji przebywali sławni Polacy: Maria Skłodowska –
Curie, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz. 
Kim byli? 
Dlaczego wyjechali z ojczyzny? 
Wykonaj ćwiczenie 4 str. 20, utwórz pytania. 
Pamietaj o pytajniku na końcu zdania. ?
Odszukaj  na  mapie:  Polskę i  jej  sąsiadów,  Wielką  Brytanię,
Francję.  Określ  położenie  państw;  korzystaj  z  pojęć
geograficznych: wschód, zachód, północ, południe. 

Poznaliśmy już zasadę
 ,,nie” z czasownikiem piszemy oddzielnie, 
np.: nie idę, nie mówię, nie gram, nie rysuję itd.

Dzisiaj kolejna zasada, którą trzeba zapamiętać: 
,,nie” z przymiotnikiem piszemy razem, 
np.:  niespokojna,  niemiłe,  nieśmiały,  nieciekawa,  niewesołe
itd.
Wykonaj  ćwiczenie 5 str. 20. 
Ułóż i zapisz zdania w zeszycie z dopisanymi przymiotnikami.

Dzisiaj  poznamy osobę,  która  jest  znana  na  całym świecie,

Ćwiczenia str. 20

Aneta Wójcik -Wróblewska
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Polacy są z niej bardzo dumni, jak myślisz o kim mowa?
Spróbuj odpowiedzieć na pytanie
Kogo można nazwać wielkim Polakiem?

Przeczytaj  tekst  w  Podręczniku  ,,Babcia,  papież  i  nuda”
Wojciecha Widłaka na str. 26 – 27 
Odpowiedz na pytania pod tekstem str 27 (ustnie)

Wykonaj ćwiczenia1,2, 3, 4, 5 i 6 str 21 i 22
Ważne na ocenę w zeszycie ćwiczenie 3 str 22 .
Napisz również  odpowiedź na pytanie:
Co  świadczy  o  tym,  że  Jan  Paweł  II  nie  był  tylko  wielkim
papieżem, ale i wielkim człowiekiem?

Podręcznik str. 26 – 27

Ćwiczenia str. 21 - 22

2
Edukacja

matematyczna

Przypomnij tabliczkę mnożenia.
Ważne na ocenę wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 na str. 60 i 61
Zapamiętaj,
1 kilogram to 1000 gramów
1 kilometr to 1000 metrów
1 kwintal to 100 kilogramów
1 tona to 1000 kilogramów

Ćwiczenia str  60 - 61 Aneta Wójcik-Wróblewska

3
Edukacja 
plastyczna

,,Pozdrowienia z..” - wykonanie pocztówki techniką mieszaną.
Praca na ocenę.

Dowolne materiały
zgromadzone w domu

Aneta Wójcik -Wróblewska

4 Język angielski S:.Class Project- Four seasons- cztery pory roku. Wykonaj plakat o czterech 
porach roku. Podpisz je. 
Wykorzystaj poznane w tym 
rozdziale słowa i wyrażenia i 
opisz jakie zmiany zachodzą 
w poszczególnych z nich 
np.The days are longer, there 
are lots of flowers itd. 
Technika pracy dowolna, 
format również. Można 

Małgorzata Grzegorczyk



wzorować się na przykładzie 
z książki ze strony 77.
Zdjęcie pracy odeślę na maila
Margaret.szkola@gmail.com 
do 18 maja.

Nauczanie zdalne wprowadzono czasowo w okresie zawieszenia zajęć w związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19) i możliwymi kontaktami z 
zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
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