
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Piątek 24.04.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
24. 04. 
2020 r. 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat:  Mikołaj Kopernik – człowiek, który miał być kupcem a stał się 
superbohaterem. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika s.28-29. 
2. Podkreśl w tekście ołówkiem odpowiedzi na pytania 1,2,3,4 /29 w 
podręczniku. 
3. Korzystając z tekstu w podręczniku s. 28-29 uzupełnij zad.1/26 ( 
karty pracy ).  
4. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 30. 
5. Korzystając z wiadomości zawartych w tekście uzupełnij zad. 2 i 
3/27 ( karty pracy). 
6. Przeczytaj wiersz „Pomnik Kopernika”- podręcznik str. 31. 
7. Uzupełnij ćwiczenia 4 i 5 /28 ( karty pracy). 
 
Zadanie domowe 
 
Obejrzyj film animowany  „ Gwiazda Kopernika”. - rok 2009 – link do 
filmu na grupie rodziców 3 a. 

 

2.  24. 04. 
2020 r. 

Edukacja 
muzyczna 

Temat: Oda do radości 
 
Cel: Zapoznanie z hymnem Unii Europejskiej 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Posłuchaj nagrania, które znajduje się pod linkiem 
https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M 

2. Jest to „Oda do radości” Skomponował  ją Ludwig 
Van Beethoven, a słowa napisał Fryderyk Schiller. 
Utwór ten jest hymnem Unii Europejskiej. 

3. Jeśli masz ochotę, to zaśpiewaj z karaoke 
https://www.youtube.com/watch?v=GcuN59DKZGQ  
 
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..  24. 04. 
2020 r. 

Wychowanie 
fizyczne 

Temat:  Rozwijanie zręczności, zwinności i koordynacji ruchu. 
 
Cel: Reagowanie na polecenia, wykonywanie dokładnie 
ćwiczeń. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przygotuj piłkę. 
2. Włącz filmik, który znajduje się pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 
3. Ćwicz razem z prowadzącym. 
4. Możesz zaprosić do zabawy rodzeństwo. 

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

 

4. 24. 04. 
2020 r. 

Edukacja 
plastyczno - 
techniczna 

Temat: Okładka do baśni „Brzydkie kaczątko” 
 
Cel: Projektowanie i wykonanie okładki do baśni 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Z dowolnych materiałów plastycznych wykonaj 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M
https://www.youtube.com/watch?v=GcuN59DKZGQ
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl


okładkę do baśni „Brzydkie kaczątko” 
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. 
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