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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 09 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: Wakacyjne plany

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja 
matematyczna

Wykonaj zadania 1 – 6 z podręcznika na str. 66 - 67 Matematyka str. 66 - 67 Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Edukacja

polonistyczna

Sprawdzian wiadomości – roczny ( do odbioru w szkole).
Zastanów się, jak ciekawie spędzić wakacje? 
Zajrzyj do kalendarza i oblicz ile dni pozostało do 
wakacji? Obserwuj pogodę. 
Ważne: Pamiętamy o bezpieczeństwie podczas letniego 
wypoczynku.
Przeczytaj tekst informacyjny ,,Lipiec i sierpień” z 
podręcznika na str. 68 – 69
Wykonaj zadania w ćwiczeniach 1 – 4 str.78 - 79

Podręcznik str. 68 – 69
Ćwiczenia str. 78 - 79

Aneta Wójcik-Wróblewska

3
Edukacja 
plastyczna

Wykonaj pracę z Teczki artysty ,,Obrazek ze sznurka” str. 
53. Stwórz swój własny wakacyjny krajobraz ( pracę w 
książce potraktuj jako inspirację).

Praca do sprawdzenia.

Karton, klej, sznurek,
nożyczki, ołówek

Aneta Wójcik -Wróblewska

4 Język angielski
S: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 8- Our class.

Utrwalam słówka i wyrażenia
z rozdziału 8

*Na podstawie omówionych 

Małgorzata Grzegorczyk

mailto:palecznica@poczta.fm,
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mailto:palecznica@poczta.fm,


wcześniej zagadnień 
wykonam zadania z zeszytu 
ćwiczeń:
1,2/124
Strona 125
2/126
3,4/127

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


