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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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: Utrwalanie wiadomości.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja 
matematyczna

Przypomnij znaki rzymskie od I – XII.
IV to 4
V to 5
VI to 6
IX to 9
XI to 11

Zapamiętaj:
XL – 40,
L – 50,
C – 100,
D – 500,
M – 1 000.
Praca z kalendarzem:
Przypomnij, ile rok ma miesięcy, ile tygodni, ile dni?
Ile dni mają poszczególne miesiące?
Jaki miesiąc jest przed /po np. majem, listopadem 
itd.? Który to miesiąc?
Jakie miesiące są w 1, 2 3 i 4 kwartale?
Odszukaj w kalendarzu dzień swoich urodzin, trzecią

Aneta Wójcik -Wróblewska
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niedzielę np. lipca.
Oblicz, ile dni będą trwały wakacje?
Zapisz dzisiejszą datę.
Pamiętaj datę można zapisać w różny sposób 
23 czerwca 2020, 23.06.2020 lub 23 VI 2020

2
Edukacja

polonistyczna

Rozmowa na temat Dnia Taty.
Napisz życzenia dla Taty.

Utrwalanie pisowni wyrazów z ,,ą”, ,,ę”, ,,om”, ,,on”, 
,,em”, ,,en”.
Wykonaj ćwiczenia w Potyczkach na str. 49 – 54

Potyczki ortograficzne
 str. 49 - 54

Aneta Wójcik-Wróblewska

3
Edukacja 
plastyczna

,,Żółte, zielone i niebieskie” - rysunek wykonany 
kredkami w trzech kolorach.

Blok, kredki Aneta Wójcik -Wróblewska

4 Język angielski

S: Utrwalam nazwy miesięcy- MONTHS- gry online.

Utrwalam nazwy miesięcy

*Skorzystam z linku, aby 
utrwalić słownictwo

https://www.learningchoco
late.com/content/months

Po wejściu w link, 
wyświetli się okno z 
różnymi miesiącami. Aby 
wyświetlić różnego 
rodzaju ćwiczenia, trzeba 
nacisnąć zakładki z 
napisami MATCH UP1, 
MATCH UP 2, MATCH 

Małgorzata Grzegorczyk
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UP 3, FILL IN, 
DICTATION- będą tam 
zadania polegające na 
dopasowaniu słów do 
obrazków, dopasowywaniu
poprawnej wymowy do 
słów itd. Po wykonaniu 
któregokolwiek ćwiczenia, 
aby sprawdzić swoją 
poprawność wciskamy 
napis CHECK ANSWERS.
Dobrej zabawy!

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


