
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Piątek 08.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
08. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat:  Kurpiowska wycinanka 
 
Cel: Zapoznanie ze sztuka ludową Kurpiów. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Obejrzyj film, który znajdziesz pod linkiem 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wjFgyM_ymXA 
 

2. Na nagraniu jest pokazane jak można wykonać 
kurpiowską wycinankę. 

3. Weź kolorowy papier i postępując podobnie jak pani 
na nagraniu wykonaj własną wycinankę. 

4. Wzór wymyśl samodzielnie 
 
Powodzenia 

Poproś rodzica o zrobienie zdjęcia wykonanej pracy i przesłanie 
na adres edukacja.w.nowak@wp.pl lub Messenger. 
 

Ok. 6 minut 

2.  08.05. 
2020 r. 

Edukacja 
muzyczna 

Temat: Mój świat 
 
Cel: Nauka piosenki „Mój świat” 
 
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Posłuchaj nagrania piosenki „Mój świat”, które 
znajduje się pod linkiem 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0 
 

2. W nagraniu jest tekst, więc możesz śpiewać razem z 
prowadzącą. 

 
Miłego słuchania i śpiewania. 
 

Poproś rodzica o nagranie jak śpiewasz i przesłanie na adres 
edukacja.w.nowak@wp.pl lub Messenger. 

Ok.5 minut 

3. 08.05. 
2020 r. 

Wychowanie 
fizyczne 

Temat:  Bieg na krótkim dystansie ze startu wysokiego. 
 
Cel: Reagowanie na polecenia, wykonywanie dokładnie ćwiczeń. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Ćwiczenia wykonuj na zewnątrz. 
2. Zrób krótką rozgrzewkę. 
3. Dziś też trochę pobiegasz. 
4. Wyznacz linię startu i mety. 
5. Poproś rodzica lub rodzeństwo, aby dali Ci sygnał do 

startu. Może to być po przez głośne klaśnięcie w 
dłonie. 

6. Postaraj się jak najszybciej zareagować na sygnał. 
7. Ćwiczenie powtórz kilka razy. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=wjFgyM_ymXA
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl


4. 08.05.. 
2020 r. 

Edukacja 
plastyczna 

Temat: Projekt mojego domu. 
 
Cel: Wykonanie projektu domu. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Wykonaj projekt swojego domu. 
2. Pamiętaj , aby praca była kolorowa i estetyczna 

 
Powodzenia 
 

Poproś rodzica o zrobienie zdjęcia wykonanej pracy i przesłanie 
na adres edukacja.w.nowak@wp.pl lub Messenger. 
 

 

 

mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl

