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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 10 czerwca 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: Co nas czeka w czwartej klasie?

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorując

1
Edukacja

matematyczna Sprawdzian wiadomości - roczny. Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Edukacja 

polonistyczna

Zastanów się, jak wspominasz wydarzenia z minionych 
trzech lat?
Przeczytaj opowiadanie Zofii Staneckiej ,,Skok w 
nieznane”str. 70 – 71 i ramkę  ,,Podejmowanie wyzwań”
Wykonaj polecenia 1 - 4 pod tekstem na str. 71

Wykonaj ćwiczenia 1 – 6 str. 80 – 81
Ważne ćw. 6 str. 81 do sprawdzenia 
 Pamietaj o kompozycji listu ( miejscowość, data, zwrot 
do osoby, zwroty grzecznościowe, podpis)
Wykonaj  zadania 1 – 6 w Potyczkach na str.39 i 40 – 
wyrazy z ,,ch” wymiennym na ,,sz”.

Podręcznik str. 70 – 71
Ćwiczenia str. 80 – 81

Potyczki ortograficzne str. 39
- 40

Aneta Wójcik -Wróblewska
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3
Edukacja 
społeczna

Przeczytaj informacje ,, Między nami”  dotyczące zasad 
budowania prawidłowych relacji w grupie.
Zastanów się, jakie emocje towarzyszą nam w trudnych 
lub nowych sytuacjach?
Jakie znasz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
i z własnymi emocjami?

Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Wychowanie

fizyczne
Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( Ćwiczenia jak na 
rozgrzewce). 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


