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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2 czerwca 2020 roku - WTOREK
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: Spotkanie z psem Lampo.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja 
polonistyczna

Dzielenie  się  wrażeniami  po  przeczytaniu  książki
Romana  Pisarskiego  ,,O  psie,  który  jeździł  koleją”,
uzupełnianie metryczki lektury. 
Porozmawiaj z Rodzicami na temat lektury:
W jaki sposób traktowali Lampo mieszkańcy Marittimy?
Do kogo przywiązał się najbardziej?
W jaki sposób okazywał miłość i przywiązanie do swych
opiekunów?
Opowiedz jedną z przygód psa Lampo.
Wyjaśnij powiedzenia związane z psem, np.: wierny jak
pies;  pies  najwierniejszym  przyjacielem  człowieka;  jak
zbity pies; pogoda pod psem.
Zastanów się,  jaki  wpływ na  nasze  życie  ma  obecność
zwierząt - podaj przykłady.
Wykonaj ćwiczenia 1 – 7 na str. 65 - 66

Lektura ,, O psie, który
jeździł koleją”

Ćwiczenia  str. 65 - 66

Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Edukacja 

matematyczna Ważne do sprawdzenia: Wykonaj zadania 1 – 8 w 
ćwiczeniach na str. 80 - 81

Ćwiczenia str. 80 - 81
Aneta Wójcik-Wróblewska

3 Edukacja 
Dowolne materiały

plastyczne
Aneta Wójcik -Wróblewska

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


plastyczna Ważne do sprawdzenia: Zaprojektuj okładkę do książki 
- ,,O psie, który jeździł koleją”

4 Język angielski
S: Czytamy o ciekawych zajęciach i aktywnościach w 
terenie podczas szkolnej wycieczki.

Poznaję słownictwo związane
z aktywnościami na 
szkolnych wycieczkach

*Przepisz i przetłumacz do 
zeszytu:
Ant- mrówka
Butterfly- motyl
Herb- zioło
Outdoor games- gry na 
świeżym powietrzu
School trip- szkolna 
wycieczka
Ask a queston- zadawać 
pytanie
Smell-zapach/ wąchać/ 
pachnieć
Tell us- powiedz nam
In the countryside- na wsi
Walk in the forest- 
spacerować po lesie
Make a campfire- rozpalać 
ognisko
Smell the flowers- wąchać 
kwiatki
Watch the birds-obserwować 
ptaki
Take photos- robić zdjęcia
Play outdoor games- grać w 
gry na świeżym powietrzu
Watch the insects- 
obserwować owady
*Przeczytaj tekst z zad 1 na 
stronie 94 w podręczniku i 
spróbuj go przetłumaczyć

Małgorzata Grzegorczyk



*W zeszycie ćwiczeń 
wykonaj:
1,2/120
Link do nagrania zad 2 
https://cutt.ly/PyLSj2w
3,4/121

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

https://cutt.ly/PyLSj2w

