
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Wtorek 05.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
05. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat: Rozwiązywanie zadań rozmaitych 
 
Cel: Zapisywanie słownie liczb. Rozwiązywanie zadań z treścią. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Wykonaj ustnie zadania1 i 3 ze str. 53 z podręcznika. 
3. Wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 48 oraz 7, 8, 

9,10 ze str. 49 z ćwiczeń. 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 6 ze str.48 oraz 11 ze 

str.49z ćwiczeń. 
 
Powodzenia 
 

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

 

2.  05. 05. 
2020 r.. 

Wychowanie fizyczne Temat:  Ćwiczenia kształtujące ze skakanką. 
 
Cel: Doskonalenie skoczności. 
 

Polecenia dla uczniów: 
 

1. Przygotuj skakankę. Jeśli nie masz możesz 
wykorzystać kawałek sznurka. 

2. Ćwiczenia możesz wykonywać na zewnątrz. 
3. Połóż skakankę przez sobą i kilkakrotnie ją przeskocz. 

Skacz na dwóch nogach, a później na jednej. 
4. Weź skakankę w dłonie i próbuj skakać na skakance 

do przodu i do tyłu różnymi sposobami. 
 
Miłej zabawy. 
 

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

 

3. 05. 05. 
2020 r. 

Religia Temat: Dar błogosławieństwa. 
  
  Cel: Uświadomienie prawdy, że błogosławieństwo Chrystusa 
umacnia człowieka. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Proszę otworzyć podręcznik nr tematu 47. 
2. Pamiętacie, że błogosławić oznacza dobrze życzyć. 

Przypomnijcie sobie kiedy i gdzie błogosławi nam 
dzisiaj Pan Jezus? Wypowiadając słowa 
błogosławieństwa, kapłan czyni znak krzyża. Poprzez 
błogosławieństwo każdy wierny otrzymuje od Boga 
moc do wypełniania woli Bożej w swoim życiu. Bóg 
przychodzi człowiekowi z pomocą. 

3. Proszę wykonać ćwiczenia w podręczniku. 
4. Praca domowa: Napisz modlitwę, w której 

podziękujesz Panu Bogu za dar błogosławieństwa.                    

 

4. 
5. 

05. 05. 
2020 r. 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2 godz. 

 
Temat: Demokracja. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst–  Klasowy plebiscyt - podręcznik s. 40 
2. Na podstawie tekstu wykonaj zadania 1,2/41 w kartach pracy. 

Czytanie on line – 10 
min. każde z dzieci 
indywidualnie 

mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl


3. Rozwiąż hasło w zad. 3/41 ( karty pracy). 
4. Przeczytaj wiersz „ Radosny dzień” s. 41 - podręcznik 
5.  Na podstawie tekstu uzupełnij  zadania 4,5 /42 ( karty pracy). 
6. Rozbudowujemy zdania – zad.6/42. 
 
Temat: Konstytucja 3 -go Maja. 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika s.42- 43 
2. Na podstawie informacji w tekście uzupełnij zadania 1,2 i 3/43 { 
karty pracy). 
3. Zapisz w zeszycie temat lekcji. Pod tematem zapisz czym jest 
Konstytucja? 
 
 

 


