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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 czerwca 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: Utrwalanie wiadomości.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

matematyczna
Utrwalamy tabliczkę mnożenia. Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Język

angielski
S: Sprawdzamy naszą wiedzę z rozdziału 8- karta pracy.

Utrwalam słówka i wyrażenia
z rozdziału 8

*Wykonam kartę pracy 
zamieszczoną na Classroom.
Link do nagrania z zadania 1
https://cutt.ly/IudYfiF
Link do nagrania z zadania 2
https://cutt.ly/dudYT33

Wykonanych kart tym razem 
NIE trzeba odsyłać.

Małgorzata Grzegorczyk

3
Edukacja

polonistyczna

Wykonaj zadania z ćwiczeń 1 – 6 na str. 86 – 87 Wyrazy z ,,ch” 
i ,,h” oraz ubezdźwięcznienia
Wykonaj zadania z ćwiczeń 1 – 5 na str. 88 – 89 Wyrazy z ,,rz” 
i ,,ż”.
Wykonaj zadania 1 – 6  z ćwiczeń na str. 90 Wyrazy z ,,rz” i 
,,ż”, ,, ó” i ,,u” oraz z wielką litera.

Ćwiczenia str. 86 - 90 Aneta Wójcik -Wróblewska
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4
Edukacja
plastyczna

Wykonaj wakacyjną pracę, której bohaterami będą wyrazy
zawierające ,,ż”. 

Blok rysunkowy, kredki.
Aneta Wójcik-Wróblewska

5
Wychowanie

fizyczne

Zabawy bieżne.

Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas zabaw.
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


