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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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: Utrwalanie wiadomości.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja

matematyczna
 

Utrwalanie umiejętności odczytywania, zapisu godzin
oraz obliczenia zegarowe.
Ćwiczenia praktyczne, zobacz, którą godzinę 
wskazuje zegar ?
Która godzina będzie za 15 minut, za 2 kwadranse, za
3 kwadranse, za pół godziny, za 12 godzin?
Zegar późni się np.: 10, 30, 37 minut; 3, 4 kwadranse,
która godzina powinna być na zegarze?

Oblicz, ile czasu upływa:
od 12:15 do 12:55  ….godzin....minut,
od 14:25 do 15:05  ….godzin....minut,
od 4:35 do 5:45 ….godzin....minut,
od 6:05 do 7:20 ….godzin....minut,
od 3:45 do 4:35 ….godzin....minut,
od 13:50 do 14:05 ….godzin....minut,
od 9:40 do 10:30 ….godzin....minut,
od 17: do 19:25 ….godzin....minut,
od 22:55 do 23:15 ….godzin....minut,
od 20:20 do 20:50 ….godzin....minut.

Aneta Wójcik -Wróblewska

mailto:palecznica@poczta.fm,
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2 Edukacja  
polonistyczna 

Utrwalanie wyrazów z,,ch” wymiennym na ,,sz” 
lub ,,s” oraz niewymiennym.
Wykonaj ćwiczenia w Potyczkach na str. 41 – 44

Utrwalanie wyrazów pisanych wielką litera – wielka 
litera w imionach i nazwiskach.
Wykonaj ćwiczenia w Potyczkach na str.  65 - 66

Potyczki ortograficzne
 str. 41 – 44  oraz
  str. 65 - 66

Aneta Wójcik-Wróblewska

3
Edukacja 
muzyczna

Utrwalanie wybranych piosenek z repertuaru klasy 3 
oraz gamy C-dur.

Zaśpiewaj ulubioną piosenkę, zagraj na wybranym 
instrumencie utwór z Muzyki.

Muzyka
Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Wychowanie

fizyczne Gry i zabawy bieżne na świeżym powietrzu. Aneta Wójcik -Wróblewska

5

Religia

Temat: 
Błogosławień
stwo 
Chrystusa 
nas umacnia. 
Dar 
błogosławień
stwa.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo błogosławił 
Jezus i co oznacza BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.
Zapoznaj się z poniższymi  fragmentami 
https://www.biblijni.pl/Mk,8,1-9
Co Pan Jezus błogosławił?
https://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
Komu Pan Jezus udzielił błogosławieństwa?
Błogosławić oznacza dobrze komuś życzyć, mówić.
Błogosławieństwa udzielają rodzice swoim dzieciom. 
Czynią to w bardzo ważnych momentach życia takich jak 
np. Komunia Święta, ślub i inne sytuacje. 
Wykonaj zad w podręczniku s. 165-168.
Pozdrawiam!

Elżbieta Karczewska
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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


