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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 czerwca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK
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: Wakacje tuż, tuż.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja

matematyczna
 

Wykonaj zadania 1 – 5 w podręczniku na str. 68 - 69 Matematyka str. 68 - 69 Aneta Wójcik -Wróblewska

2
3

Edukacja  
polonistyczna
i przyrodnicza

Przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej ,, Do 
widzenia, trzecia klaso!”
Wykonaj polecenia 1 – 4 pod tekstem na str. 75
Zaplanuj wakacje, dokąd chcesz się udać? 
Spróbuj odnaleźć na mapie to miejsce. 
Przypomnij kierunki geograficzne: północ, południe, 
wschód, zachód.
Przeczytaj list od autorek książki na str. 76
Wykonaj ćwiczenia 1 - 7 ,,Dzień odkrywców” na str. 
82 - 85

Podręcznik str 74 – 76
Ćwiczenia str. 82 - 85 Aneta Wójcik-Wróblewska

4
Edukacja 
muzyczna

Wykonaj zadania ze Stacji Muzyka na str. 102

Przypomnij i zaśpiewaj ulubioną piosenkę, którą 
uczyliśmy się w klasie trzeciej. 

Zagraj na dzwonkach lub na flecie wybraną melodię 
piosenki, np.,, Wyszły w pole kurki trzy” (s.50).

Muzyka str. 102
Aneta Wójcik -Wróblewska



5

Religia

Temat: Godne 
przyjęcie 
Komunii 
Świętej.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !
Już wkrótce Pan Jezus przyjdzie do naszych serc w 
Komunii Świętej. Na dzisiejszej katechezie dowiecie się 
co tzn. Godnie przyjąć Komunię Świętą.
OSOBA, KTÓRA CHCE GODNIE PRZYJĄĆ 
KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, POWINNA: być w stanie łaski 
uświęcającej , czyli bez grzechu śmiertelnego, zachować 
post eucharystyczny ( na godzinę przed przyjęciem 
Komunii Św. Nic nie jeść i nie pić), zachować skupienie, 
modlić się, dziękować, że Pan Jezus przyjdzie w Komunii 
Świętej.
Wykonaj zadania s. 161. w podręczniku
Bardzo proszę o wykonanie zadań w podręczniku s. 164-
167.

Elżbieta Karczewska

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


