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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 05 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: Dzień taty.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja

matematyczna
Wykonaj zadania 4 – 6 w ćwiczeniach str. 85 Ćwiczenia str. 85

Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Język

angielski
S: Organizujemy imprezę na zakończenie roku szkolnego w 
oparciu o dialog.

Poznaję słownictwo związane
z aktywnościami związanymi
z zakończeniem roku

*Przepisz pod tematem 
przetłumaczone słowa i 
wyrażenia:
Ballet performance-
widowisko baletowe
Invitation-zaproszenie
School leaving party-
przyjęcie z okazji ukończenia
szkoły
Show-przedstawienie
Amazing-niesamowity
Bring-przynosić
Forget-zapominać
Train-ćwiczyć
Tomorrow-jutro

Małgorzata Grzegorczyk
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Twice  a week-dwa razy w 
tygodniu
Having snacks and drinks- 
mieć przekąski I napoje
Giving a concert-dawać 
koncert
Making pizzas-robić pizze
Singing-śpiewanie
Making a campfire-rozpalać 
ognisko
Doing a karaoke show-robić 
pokaz kakaroke
Doing a ballet performance-
wykonywać widowisko 
baletowe
Baking gingerbread cookies-
piec pierniczki

*Następnie przeczytaj dialog 
na stronie 96 w podręczniku. 
Spróbuj go na głos 
przetłumaczyć. Potrzebne 
zwroty i wyrażenia 
znajdziesz powyżej.

*W zeszycie ćwiczeń 
wykonaj:
1,2/122
Link do nagrania z zad 2 
https://cutt.ly/jyCJPIE
3,4/123

3

 
Edukacja

polonistyczna

Przeczytaj tekst Anny Sójki ,,Czarodziej” w podręczniku 
na str. 64 i 65
Wykonaj polecenia pod tekstem 1 – 4 na str. 65 oraz 
zadania 1 -  6 w ćwiczeniach na str. 72 – 73 (do 
sprawdzenia) 

Podręcznik str. 65
Ćwiczenia str. 72 - 73 Aneta Wójcik -Wróblewska

https://cutt.ly/jyCJPIE


4
Edukacja
społeczna

 
Dzień Ojca jest obchodzony w wielu krajach w różnych 
terminach. W Polsce obchodzimy go 23 czerwca od 1965 
roku. Dzień ten ustalono po to, by uhonorować miejsce 
taty w rodzinie i w społeczeństwie.
Opisz swojego tatę, wymień cechy, które najbardziej w 
nim lubisz.
Poszukaj podobieństw – w czym jesteś podobna/podobny 
do swojego taty?
Przygotuj niespodziankę dla taty.

Aneta Wójcik -Wróblewska

5
Wychowanie

fizyczne Zabawy bieżne na powietrzu. 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


