
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Wtorek 28.04.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
28. 04. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat: Poznajemy liczby czterocyfrowe. 
 
Cel: Poznanie i zapisywanie liczb czterocyfrowych. Wskazywanie 
w liczbach rzędu tysięcy, setek, dziesiątek i jedności. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Obejrzyj filmik, który się znajduje pod linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=TCOR0jtKWv0 
https://www.youtube.com/watch?v=C29AvZ8QGbs 
 

3. Wytnij z „Wycinanki” kartoniki z cyframi. Wycinankę 
znajdziesz w ćwiczeniach na ostatniej stronie. 

4. Wykonaj zadania 1 i 2 ze str. 49 z podręcznika. Zapisz 
w zeszycie liczbę 3742 i podpisz ją tak jak jest w 
podręczniku. 

5. Wykonaj zadania 3 i 4 ze str. 49 z podręcznika ustnie, 
a 5 zapisz w zeszycie. 

6. Wykonaj zadania 1, 2, 3 i 4 ze str. 43 z ćwiczeń. 
7. Chętni mogą wykonać zadanie 6 ze str.49 z 

podręcznika. 
 
Powodzenia 
 

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

Ok. 8 minut 

2.  28. 04. 
2020 r. 

Wychowanie fizyczne Temat:  Tor przeszkód. 
 
Cel: Łączenie różnych form ruchu na torze przeszkód. 
 

Polecenia dla uczniów: 
 

1. Przygotuj kilka małych butelek z wodą, piłkę. 
Ćwiczenia możesz wykonywać na zewnątrz. 

2. Ustaw z butelek lub innych przedmiotów tor 
przeszkód. 

3. Pokonuj swój tor przeszkód skacząc na jednej nodze, 
na dwóch, slalomem 

4. Kozłuj piłką wokół butelek, tocz piłkę slalomem 
5. Powtarzaj ćwiczenia kilkakrotnie. 
6. Możesz wykorzystać pomysły z tamtego tygodnia z 

filmików. 
7. Poproś do zabawy rodziców lub rodzeństwo. 

 
Miłej zabawy. 
 

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

 

3. 28. 04. 
2020 r. 

Religia Temat: Godne przyjęcie Komunii Świętej.          
 
  Cel:  Kształtowanie postaw służących godnemu przyjmowaniu 
Komunii Świętej. 
 
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Proszę otworzyć podręcznik nr tematu 45. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TCOR0jtKWv0
https://www.youtube.com/watch?v=C29AvZ8QGbs
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl


2. Przygotowujecie się do I Komunii Świętej. Pan Jezus 
przyjdzie do waszych serc pod postacią chleba. 
Podczas Mszy świętej śpiewamy ,,Baranku Boży …’’  
Na wezwanie: ,,Oto Baranek Boży …’’ Odpowiadamy: 
-Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, 
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza 
moja. Słowa: ,,Nie jestem godzien’’ wyrażają 
postawę pokory i szacunku wobec Pana Jezusa 

3. Proszę wykonać ćwiczenia  w podręczniku. 
4. Praca domowa: Napisz modlitwę swoimi słowami, w 

której zaprosisz Pana Jezusa do swojego serca. 
4. 
5. 

28. 04. 
2020 r. 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2 godz. 

 
Temat: Mój świat . 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst–  Jeż - podręcznik s. 16 
2. Na podstawie tekstu wykonaj zadania 1,2 i 3/15 w kartach pracy. 
3. Przeczytaj wiersz „ Dzieci świata” s. 17 podręcznik . 
4.  Na podstawie tekstu uzupełnij  zadania 4,5 /16 ( karty pracy). 
 
Temat: Malarstwo rodzajowe. 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika s.22 
2. Na podstawie informacji w tekście uzupełnij zadania 5i6/20 { karty 
pracy). 
3. wykonaj zadanie 3/22 ( podręcznik). 

 
 

Czytanie on line – 10 
min. każde z dzieci 
indywidualnie 

 


