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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 08 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: Bezpieczne wakacje.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja
społeczna

 

Zastanów się, o czym trzeba pamiętać podczas 
wakacyjnego, bezpiecznego wypoczynku?
Jak bezpiecznie wypoczywać w domu, w mieście, na wsi, 
w lesie, nad jeziorem, w górach itd.?
Czego nie wolno robić?
Co warto zabrać w wakacyjną podróż?

Porozmawiaj na temat udzielania pierwszej pomocy.
Zastanów się, w jaki sposób i kiedy możesz pomóc osobie
poszkodowanej?
Pamietaj o własnym bezpieczeństwie.
W razie zagrożenia powiadom dorosłą osobę.
Przypomnij numery alarmowe, 112, 999, 998, 997.

Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Edukacja  

polonistyczna

Przeczytaj tekst informacyjny ,,Potrafię pomóc” na 
str. 66 – 67 w podręczniku
Wykonaj ćwiczenia 1 -6 str.74 – 77
Ważne do sprawdzenia str. 74, 75 i 77
wykonaj ćwiczenia w Potyczkach wyrazy z ,,ch” na 
str. 37 - 38

Podręcznik str. 66 - 67

Ćwiczenia str. 74 -77

Potyczki ortograficzne 
str. 37 - 38

Aneta Wójcik-Wróblewska

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
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3
Edukacja 
muzyczna

Zaśpiewaj ,, Piosenkę stu zakątków świata”.

Dla chętnych ćw. 5 str. 97:  zagraj na flecie melodię, 
która pochodzi z Chin.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=9IiBBOH_uSI

,,Piosenka stu zakątków
świata”

Muzyka str. 96 - 97
 

Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Wychowanie

fizyczna

Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy bieżne na 
świeżym powietrzu. 

Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas ćwiczeń i zabaw.

Aneta Wójcik -Wróblewska

5

Religia

Temat: Bóg 
naszym 
Ojcem. Bóg 
dawcą 
pokoju.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na dzisiejszej katechezie skupimy się na modlitwie 
,,Ojcze nasz”, oraz geście jakim jest znak pokoju.
Zacznijmy od modlitwy.
Modlitwa ,,Ojcze nasz” to inaczej ,,Modlitwa Pańska”. 
Modlitwy tej nauczył nas Jezus Chrystus. Zwracamy się w
tej modlitwie do Boga Ojca z różnymi prośbami. 
Modlitwa Pańska jest odmawiana podczas Mszy Świętej. 
Wykonaj zadania w podręczniku s. 154, 155.
Podczas Mszy świętej kapłan wypowiada słowa: ,,Pokój 
Pański niech zawsze będzie z wami. Co odpowiadają 
wierni?
 Przekażcie sobie znak pokoju”  Zastanów się: Co wtedy 
robimy?
Gest przekazania znaku pokoju symbolizuje miłość jaką 
mamy do drugiego człowieka w rodzinie, w szkole , na 
podwórku. Pokój między ludźmi należy budować każdego
dnia. 
Wykonaj zadania w podręczniku s. 158, 159. 
Pozdrawiam!

Elżbieta Karczewska

https://www.youtube.com/watch?v=9IiBBOH_uSI
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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


