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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 08 maja 2020 roku - PIĄTEK
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: Świat gazet i czasopism.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja

matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10 000. 
Wykonaj zadania  1 - 5 str. 46 – 47

Wykonaj ćwiczenia 1 – 4 str 63

Podręcznik str. 46-47

Ćwiczenia str. 63

Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Język

angielski

S:.Podróżujemy do różnych miejsc w oparciu o wysłuchaną 
historyjkę. Odczytujemy wskazania zegara.

Poznajemy nazwy różnych miejsc: aiport, beach, seaside, 
mountains
Uczymy się zegara

*Wysłuchaj historyjki z zadania 1/80
https://cutt.ly/ryzVUug
*Pod tematem lekcji przepisz słownictwo do zeszytu:
Aiport- lotnisko
Beach- plaża
School- szkoła
Restaurant- restauracja
Forest- las
Suitcase- walizka
Be late- być spóźnionym
Go by bus- jechać autobusem

 
https://cutt.ly/ryzVUug Małgorzata Grzegorczyk

mailto:palecznica@poczta.fm,
https://cutt.ly/ryzVUug
https://cutt.ly/ryzVUug
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


Take a taxi-wziąć taksówkę
Plane- samolot
Train- pociąg
Car- samochód
Bike- rower
To the seaside-nad morze
Can you remember?- czy pamiętasz?
It’s eleven o’clock- jest jedenasta godzina.
It’s half past eleven.- jest wpół do dwunastej.
What time is it?- która jest godzina?

Oprócz słownictwa w tym rozdziale zaczynamy wprowadzać 
element zegara. Nauczymy się jak podawać pełne godziny i jak 
jest wpół do…..
Pełne godziny poćwiczcie oglądając tej filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
natomiast pełne godziny i „połówki” poćwiczcie oglądając ten 
filmik
https://www.youtube.com/watch?v=MdPkxn30vWU

Pamietaj!
Na pytanie What time is it? Która jest godzina?
Odpowiadamy: It’s………o’clock. (jeżeli jest pełna godzina 
podajemy- one, two, three, four itd.) Jest pierwsza, druga, 
trzecia, czwarta itd. godzina. UWAGA! W j.angielskim nie ma 
godziny 13, 14, 15 ….20 itd. tylko 1,2,3…..8. Jak w takim razie
odróżnić, czy mówimy o 8 rano czy o 8 wieczorem? Dokładniej
dowiemy się tego później, teraz tylko wspomnę, że w tym 
wypadku przy godzinach podajemy skróty AM( godzinny ranne
do 12 w południe) i PM( godziny popołudniowe)
Np. It’s 8 AM.-jest 8 rano
It’s 8 PM.—jest 8 wieczorem. 
O tym więcej w kolejnych etapach. Na razie wróćmy do 
godzin. Pełne już wiemy, teraz pora na „połówki”
Jak chcemy powiedzieć, że jest wpół do.. jakiejś godziny, 
używamy wyrażenia half past
Np. It’s half past one.( jest 30 minut po pierwszej czyli inaczej 
jest wpół do drugiej.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=EIxaxnageTo

https://www.youtube.com/wa
tch?v=MdPkxn30vWU

 

https://www.youtube.com/watch?v=MdPkxn30vWU
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://www.youtube.com/watch?v=MdPkxn30vWU
https://www.youtube.com/watch?v=MdPkxn30vWU
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo


It’s half past five(jest 30 min po 5 czyli inaczej wpół do szóstej)
itd.

*W ramach ćwiczeń wykonam:
1,2/102
3/103

*Na koniec obejrzyj prezentację podsumowującą
https://cutt.ly/RyzB5bz  - źródło Facebook Przystanek 
Angielski

https://cutt.ly/RyzB5bz  - 
źródło Facebook Przystanek 
Angielski

3
Edukacja
społeczno

przyrodnicza 

Zastanów się czy czasopisma są źródłem wiedzy i 
rozrywki?
Jakie jest twoje ulubione czasopismo?

Przeczytaj tekst w Podręczniku str.33

Wykonaj polecenia pod  tekstem ( ustnie)
Wykonaj ćwiczenie 1-2 str.29

Co się dzieje z papierem?- proste doświadczenie.
– Przygotowanie pulpy papierowej (instrukcji 

wykonania można poszukać w internecie): podrzyj
gazety lub wytłoczki po jajkach na bardzo małe 
kawałki, zmieszaj je z wodą, ugniataj ( możesz 
użyć blendera), dolej wody w razie potrzeby i 
zauważ, że zmienia się konsystencja pulpy 
papierowej w zależności od ilości wody. Gotowa 
pulpa powinna być bardzo gęsta, należy odcisnąć 
wodę.

– Jakie masz pomysły na wykorzystanie pulpy 
papierowej?

– Możesz wykonać płaskorzeźbę: wylep tackę 

Podręcznik str. 33

Ćwiczenie str. 29

stare, niepotrzebne gazety,
wytłoczki po jajkach, woda,

tacka, farby

Aneta Wójcik -Wróblewska

https://cutt.ly/RyzB5bz
https://cutt.ly/RyzB5bz


papierową pulpą i modeluj, tworząc różne kształty,
np. postaci, rośliny, zwierzęta; po wysuszeniu 
możesz pomalować swoją płaskorzeźbę.

4
Edukacja

polonistyczna

Zastanów się skąd czerpiemy informacje o bieżących 
wydarzeniach?

Wykonaj ćwiczenia 3 - 5 str 30  

Ważne w zeszycie na ocenę. Wykonaj zadania 1-3 w 
Podręczniku na str 34 Kiedy piszemy ,,h”? 

Obejrzyj czasopismo ,,Świerszczyk” - przykładowe strony
w linku obok.

Ćwiczenia str. 30

Podręcznik str. 34
https://swierszczyk.pl/?

gclid=CjwKCAjw4871BRAj
EiwAbxXi2-

PdgipiVGykhxBOLWdMTeK
gNKi5g4gcvPUdRw0Z3c-

pzyi8I4o7zxoCbLcQAvD_B
wE  przykładowy

Świerszczyk

dla chętnych;
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Po6n8ihKd9Q wywiad

z bajkopisarzem

https://www.youtube.com/wa
tch?v=P_u4cpu8-T4  książki
polecane przez Świerszczyk

Aneta Wójcik -Wróblewska

5
Wychowanie

fizyczne

Temat: Gry i zabawy doskonalące skoki z odbicia 
jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. 
 

– Możesz utworzyć tor przeszkód i pokonać go, 
skacząc na różne sposoby ( jednonóż, obunóż, 
żabka, skoki zajęcze itp.).

– Pokonaj dystans mierząc czas.
– Ścigaj się skacząc.

skakanka
Aneta Wójcik -Wróblewska

https://swierszczyk.pl/?gclid=CjwKCAjw4871BRAjEiwAbxXi2-PdgipiVGykhxBOLWdMTeKgNKi5g4gcvPUdRw0Z3c-pzyi8I4o7zxoCbLcQAvD_BwE
https://swierszczyk.pl/?gclid=CjwKCAjw4871BRAjEiwAbxXi2-PdgipiVGykhxBOLWdMTeKgNKi5g4gcvPUdRw0Z3c-pzyi8I4o7zxoCbLcQAvD_BwE
https://swierszczyk.pl/?gclid=CjwKCAjw4871BRAjEiwAbxXi2-PdgipiVGykhxBOLWdMTeKgNKi5g4gcvPUdRw0Z3c-pzyi8I4o7zxoCbLcQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=P_u4cpu8-T4
https://www.youtube.com/watch?v=P_u4cpu8-T4
https://www.youtube.com/watch?v=Po6n8ihKd9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Po6n8ihKd9Q


– Poćwicz skoki na skakance.

Pamiętaj o bezpiecznej zabawie!

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


