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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 06 maja 2020 roku - ŚRODA
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: Wycieczka w góry.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja 
polonistyczna

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o Karolu 
Wojtyle.
Wykonaj ćwiczenie 7 i 8 str 23
Zastanów się,  kto to  jest pielgrzym?
Wyszukaj  w  dostępnych  źródłach  miejsca
pielgrzymowania  po  Polsce  Jana  Pawła  II  podczas
jego pontyfikatu, odszukaj je na mapie.
Porozmawiaj  z  Rodzicami  na  temat  pielgrzymek
papieskich.
Papież kochał polskie góry Tatry. Odszukaj na mapie
najwyższy szczyt w Polsce ( Rysy) i  Baranią Górę,
która  daje  początek  najdłuższej  rzecze  w  Polsce
(Wisła).  Odszukaj  Wisłę  na  mapie  (źródło  Barania
Góra;  miasta  przez,  które  przepływa  i  ujście  rzeki,
Bałtyk).
Przeczytaj  tekst  informacyjny  Góry  Polski  w
Podręczniku str. 28 - 29

Wykonaj ćwiczenia w Potyczkach na str 55, 56 (,,nie”
z czasownikiem – oddzielnie) oraz ćwiczenia 1 i 2 na

Ćwiczenia str. 23

Podręcznik str. 28 – 29

Potyczki ortograficzne str. 55,
56 i 59

Aneta Wójcik -Wróblewska

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


str. 59 (,,nie” z przymiotnikiem - razem)

2
Edukacja 

informatyczna

Dzisiaj będzie o reklamie; oglądasz ich mnóstwo w 
telewizji.
Wykonaj zadania w Informatyce temat 13 Dziś w 
promocji... - tworzymy reklamę w Wordzie, str. 28 i 
29.
Tematem pracy będzie Książka, którą warto 
przeczytać. Korzystaj z różnych znanych narzędzi.
Praca na ocenę

Informatyka str 28 - 29 Aneta Wójcik -Wróblewska

3
Edukacja 

przyrodnicza

Wykonaj ćwiczenia 1 – 4 str 24 - 25 
Pamiętaj, nazwy gór, szczytów, rzek, miejscowości, 
miast piszemy wielką literą.
Wykonaj rzeźbę wybranego zwierzęcia górskiego z 
plasteliny.
Ważne na ocenę: Wykonaj w Potyczkach ćwiczenia 1 
– 6 str. 68 - 69

Ćwiczenia str. 24 – 25

Mapa Polski
plastelina

Potyczki ortograficzne str. 68
- 69

Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Wychowanie

fizyczne

Zabawy z piłką – ćwiczenia w podawaniu piłki nogą.

Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas zabaw i gier. Aneta Wójcik -Wróblewska

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


