
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Środa 06.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 
2 

 
06. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 
2 godz. 

Temat:  Przysłówek. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Wykonaj zad.6/ 44 karty pracy 
2. Zapisz w zeszycie temat – Przysłówek. 
3. Przerysuj notatkę. 
4. Na podstawie wiadomości zawartych w notatce uzupełnij zadania 
4/43 i 5/44 ( karty pracy). 
 
Temat:  Poznajemy Polskę- Mazowsze. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 44-45 i obejrzyj ilustracje. 
2. Korzystając z wiadomości zawartych w tekście uzupełnij zad. 1/45 ( 
karty pracy). 
3. Zapisz temat lekcji w zeszycie. 
4. Korzystając z tekstu w książce – podręcznik s. 44-45 opisz krajobraz 
Mazowsza. 

 

3.  06. 05. 
2020 r. 

Edukacja 
informatyczna 

Temat: Wyszukujemy  informacje w internecie. 

 
Polecenia dla uczniów: 
 
1. Korzystając z wiadomości w podręczniku s. 44-45  wykonaj zad. 
3,4,6/45 ( podręcznik). 

 

4.  06. 05. 
2020 r. 

Edukacja 
matematyczna 

Temat: Poznaję jednostki długości - kilometr 
 
Cel: Wprowadzenie kilometra jako jednostki służącej do 
pomiaru dużych odległości. Zamienianie jednostek długości. 
Porównywanie jednostek długości.  
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Zapisz w zeszycie informację: 

 
Duże odległości mierzymy w kilometrach. 
1 kilometr =  1 km 
1km = 1000 m  
 

3. Wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 ,5 i 6 ze str. 50 z ćwiczeń. 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 5 ze str. 54 

zpodręcznika. 
 
Powodzenia 
 

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

 

 

5.  06. 05. 
2020 r. 

Wychowanie fizyczne Temat: Doskonalenie szybkości i zwinności. 
 
Cel: Doskonalenie zwinności i szybkości. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Dzisiejsze ćwiczenia wykonaj na zewnątrz, będą to 
biegi. 

2. Na rozgrzewkę zrób kilka pajacyków i przysiadów. 
3. Odmierz krokami dystans, na którym będziesz 

biegać. Ok 60 kroków. Jeżeli nie masz wystarczająco 
dużego podwórka, możesz odmierzyć 30 kroków, 
ale wtedy musisz biec tam i z powrotem . 

 

mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl


4. Przebiegnij wyznaczony dystans 2 razy i odpocznij. 
5. Teraz się postaraj pobiec jak najszybciej, a rodzica 

poproś o zmierzenie czasu. 
 

Miłej zabawy. 
 

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