
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A 
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Poniedziałek 27.04.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 
 

 
27. 04. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat:  Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości – rozwiązywanie zadań 
rozmaitych. 
 
Cel. Rozwiązywanie zadań na obliczanie obwodów figur, obliczenia 
wagowe, pieniężne, zegarowe oraz objętości płynów. 
  
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Obejrzyj filmiki, który się znajduje pod linkami – dla 
przypomnienia. 

https://vimeo.com/406175025/03f54f8744 
https://vimeo.com/406175084/6b47416580 

2. Zapisz w zeszycie lekcję, temat i datę 
3. W ramach powtórzenia wykonaj ustnie zadania ze str. 48 z 

podręcznika 
4. Wykonaj samodzielnie jako sprawdzian  zadania 1, 2, 3 i 4 ze 

str.41 oraz  5, 6, 7, 8 i 9 ze str.42 z ćwiczeń.  
 

Powodzenia 
 

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

Ok. 5 minut 

2.  27. 04. 
2020 r. 

Język angielski Temat: Antelopes eat grass.  
 
Cel:  kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz 
utrwalenie słownictwa. 
 
Działania uczniów: 

 Zapisujemy temat lekcji w zeszytach. 

 Podręcznik, strona 52. Słuchamy nagrań, wpisujemy do 
zeszytu słówka z zadania 2 i tłumaczymy. Powtarzamy te 
słowa za nagraniem. 

 Rozcinamy karty obrazkowe z rozdziału 7, nazywamy 
obrazki. 

 W zeszytach przedmiotowych wpisujemy zdania: 
1. Lions eat meat – lwy jedzą mięso. 
2. Birds eat seeds – ptaki jedzą ziarna. 

Proszę zauważyć, że do nazwy danego zwierzątka dodajemy „s” na 
końcu, co oznacza, że chodzi            o liczbę mnogą. 

 Zeszyt ćwiczeń, strona 50. 

 Homework (zadanie domwe): przetłumacz dwa zdania na 
język angielski zgodnie z przykładami podanymi wyżej: 

1. Krokodyle jedzą mięso. 
2. Żyrafy jedzą trawę. 

 

Ok 7 minut 

3.  
4. 

 

27. 04. 
2020 r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
2 godz. 

Temat:  Kim zostanę gdy dorosnę? 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika „ Rozwój organizmów...”str 12-13. 
2. W oparciu o tekst z podręcznika uzupełnij 

zadanie 1/11 ( karty pracy). 
3. Przeczytaj uważnie polecenia zad. 2 i 3/11 i wykonaj je w 
kartach pracy. 
4. Korzystając z treści wiersza s.13  wykonaj zad. 4/11 ( karty 
pracy). 
5. Wykonaj zadania 5 /11 w kartach pracy. 
6. Utwórz rodzinę wyrazów do wyrazu dorosłość. 
 

Temat:  Jak mieszkamy? 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z pamiętnika – podręcznik s. 14. 

 

https://vimeo.com/406175025/03f54f8744
https://vimeo.com/406175084/6b47416580
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl


2. Na podstawie tekstu z pamiętnika wykonaj zadanie 1i2/13 (karty 
pracy). 
3. Utrwalamy wiadomości o czasowniku – przeczytaj tablicę – 
podręcznik s. 15. 
4. Wykonaj zadania 3,4,5,6/14 karty pracy 

 


