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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04 czerwca 2020 roku - CZWARTEK
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: Kulinarne podróże po Europie.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

matematyczna
Wykonaj zadania 1 - 3 w ćwiczeniach str. 84

Ćwiczenia str. 84
Aneta Wójcik -Wróblewska

2

Edukacja
polonistyczna

Przeczytaj tekst w podręczniku ,,Smakołyki z 
różnych krajów” str. 62 - 63
Wykonaj zadania 1 - 5 w ćwiczeniach na str. 70 - 71

Podręcznik str. 62 – 63
Ćwiczenia str. 70 – 71

Aneta Wójcik -Wróblewska

3
Edukacja 

informatyczna

Temat 17 ,,Krzyżówki” - o tabelkach w edytorze 
tekstu. 
Przeczytaj informacje ze str. 36 – 37
Wykonaj zadanie 1 str. 36

Informatyka str. 36 - 37 Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Religia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W każdym domu znajduje się stół. Miejsce przy którym 
spotyka się cała rodzina. Takie spotkania łączą rodzinę.

Podręcznik str. 147 i 151

Elżbieta Karczewska
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Pan Jezus podczas swojego życia wiele razy spotykał się z
różnymi ludźmi przy stole.
Wykonaj zad. s.147. Połącz fragment Pisma Świętego z 
ilustracją.
Obecnie  każdy z nas może spotkać się z Panem 
Jezusem ,gdy gromadzimy się wokół ołtarza ( stół w 
kościele). Już niedługo każdy z was podczas spotkania z 
Jezusem na Eucharystii, będzie mógł przyjąć Pana Jezusa 
pod postacią chleba w Komunii Świętej. 
Jakie słowo wypowiadamy przyjmując Pana Jezusa 
dowiecie się wykonując zadanie na s. 151. Zbieramy 
literki wokół hostii .
Wykonane zadania s. 147 i s. 151 przesyłacie na moją 
pocztę.

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


