
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A 
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Poniedziałek 04.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 
 

 
04. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat:  Dodaję i odejmuję liczby czterocyfrowe 
 
Cel. Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych. Zapisywanie liczb 
cyframi. Porównywanie liczb. 
  
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, temat i datę 
2. Zapoznaj się ze sposobem dodawania i odejmowania liczb 

czterocyfrowych ze str. 52 z podręcznika 
3. Wykonaj zadania 1, 2, 3 i 4 ze str.46 oraz  5, 6 oraz 7 ze 

str.47 z ćwiczeń.  
 

Powodzenia 
 

Poproś rodzica o zrobienie zdjęć wykonanych zadań i przesłanie na 
adres edukacja.w.nowak@wp.pl lub Messenger. 

 

2.  04.05. 
2020 r. 

Język angielski Temat: What do lions eat? Nazwy zwierząt i pożywienia dla nich. 
 
Cel:  kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz 
utrwalenie słownictwa. 
 
Działania uczniów: 

 Zapisujemy temat lekcji w zeszytach. 

 Podręcznik, strona 54. Słuchamy nagrań, odpowiadamy na 
pytanie YES lub NO.  

 W zadaniu 7 ustnie wybieramy dobrą odpowiedź. 
Zauważamy, że zwrot don’t  oznacza przeczenie, np. Lions 
don’t eat fruit – lwy nie jedzą owoców.  

 Nazywamy obrazki na naszych kartach obrazkowych. 

 Zeszyt ćwiczeń, strona 52.  
 

Ok 7 minut 

3.  
4. 

 

04.05. 
2020 r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
2 godz. 

Temat:  Umajone święta. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z pamiętnika – podręcznik 
 str 36. 
2. W oparciu o tekst z pamiętnika uzupełnij 

zadania 1,2 i 3/37 ( karty pracy). 
3. Przeczytaj uważnie informacje z tablicy - Liczebniki . 
4. Korzystając z wiadomości o liczebniku  s.37 wykonaj zad. 
4,5/38 ( karty pracy). 
5. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Liczebniki. 
6. Wykonaj w zeszycie zadania 4/37 ( podręcznik). 
 
 

Temat:  Święto pracy. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika – podręcznik s. 38 -39. 
2. Na podstawie tekstu  wykonaj zadanie 1i2/39 (karty pracy). 
3. Wykonaj zad. 3/39 i 6/40 – czytamy kody. 
4. zapisz w zeszycie temat lekcji. 
5. Poszukaj w słowniku, internecie wyjaśnienia powiedzenia – Pracować 
w pocie czoła i zapisz je w zeszycie pod tematem lekcji. 
6. Wykonaj zadania 4,5/40  (karty pracy). 
 

 

 

mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl

