
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A 
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Czwartek 07.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
07.05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

Temat: Rozwiązuję zadania tekstowe 
 
Cel: Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenie dużych 
odległości. Odczytywanie danych z tabeli i z mapy. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Wykonaj zadania 1 ze str. 55 z podręcznika. 
3. Wykonaj zadania 1, 2 i 3  ze str. 51 z ćwiczeń. 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 3 ze str. 55 z 

podręcznika. 
 
Powodzenia 

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

 

2.  07.05. 
2020 r. 

Język angielski Temat: Story time 7. Historyjka 7.  
 
Działania uczniów: 

 Podręcznik, strona 56. Słuchamy historyjki. Próbujemy 
samodzielnie ją odczytać. Proszę poćwiczyć  i nagrać czytanie 
dzieci, plik przesłać do mnie (nie trzeba nagrywać filmu, 
wystarczy sam dźwięk). Można też zadzwonić, chętnie 
posłucham czytania na żywo  

 Jak zadać pytanie – co zjadają ptaki? 
Używamy tej formy:  
What do birds eat?  
Proszę wpisać to przykładowe pytanie do zeszytu wraz z 
tłumaczeniem.   
Uczniowie zapiszą dwa pytania samodzielnie według  
przykładu, należy zmienić tylko nazwę zwierzątka. 
1. Co jedzą małpy? 
2. Co jedzą żyrafy? 

 Zeszyt ćwiczeń, strona 53 oraz 54. 

Około 5 minut 

3.  07.05. 
2020 r. 

Religia Temat: Posłani przez Pana.  
 
Cel:  Uświadomienie prawdy, że Jezus              daje nam siłę do 
dobrego postępowania. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Proszę otworzyć podręcznik nr tematu 48. 
2. Dzisiaj dowiemy się w jaki sposób dawać świadectwo 

swojej wiary. Zanim Pan Jezus powrócił do Nieba, 
wyznaczył Apostołom i ich zastępcą ważną misję: 
,,Idźcie  i nauczajcie wszystkie narody” 

3. Zróbcie pierwsze  ćwiczenie w podręczniku. 
4. Na zakończenie Mszy św. słyszymy: Idźcie w pokoju 

Chrystusa . W jaki sposób mamy innym przekazywać 
Boży pokój?  Odpowiedz na to pytanie znajdziecie 
wykonując kolejne ćwiczenie. 

5. Wykonajcie  ćwiczenie  w podręczniku. 
6. Praca domowa: Zrób ulotkę ,,Nie wstydzę się Jezusa’’.                     

 

4.  07.05. 
2020 r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Temat: Wiosna w ogrodzie i na łące. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 46-47 i obejrzyj ilustracje. 
2. Na podstawie tekstu uzupełnij zadania 1,2,3/46 (karty pracy). 
3. Utrwalamy wiadomości o czasowniku – zad. 4,5/47 i 6/48. 
5. Pokoloruj -  zad. 7/48. 
6. Utrwalamy poznane części mowy  - zad. 8/48 ( karty pracy). 
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