
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Środa 29.04.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 
2 

 
29. 04. 
2020 r. 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 
2 godz. 

Temat:  Mój dom. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst „ Mój dom” z podręcznika s.18-19. 
2. Korzystając z tekstu w podręczniku s. 18-19 uzupełnij 
zad.1,2,3,4/27 ( karty pracy ).  
3. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 23. 
4. Na podstawie wiadomości zawartych w tekście uzupełnij zadania 
7,8,9/21 ( karty pracy). 
 
Temat:  Dzieci świata. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 20-21 i obejrzyj ilustracje. 
2. Korzystając z wiadomości zawartych w tekście uzupełnij zad. 1,2, 
3/27 ( karty pracy). 
3. Utrwalamy wiadomości o czasowniku – wykonaj zad.4/ 20 ( karty 
pracy). 

 

3.  29. 04. 
2020 r. 

Edukacja 
informatyczna 

Temat: Piszemy teksty. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Korzystając z ilustracji w kartach pracy napisz w dostępnym dla 
ciebie programie opis pokoju ( czas na wykonanie zadania do 04.05.20) 

 

 

4.  29. 04. 
2020 r. 

Edukacja 
matematyczna 

Temat: Poznaję liczby czterocyfrowe 
 
Cel: Wskazywanie i porównywanie liczb. Zasady zapisu liczb 
czterocyfrowych. Zapisywanie liczb słowami i cyframi. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Wykonaj zadania 1, 2 i 3  ze str. 50 z podręcznika 
3. Wykonaj zadania 1, 2, 3 i 4ze str. 44 z ćwiczeń. 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 5 ze str. 50 z 

podręcznika. 
 
Powodzenia 
 

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

 

 

5.  29. 04. 
2020 r. 

Wychowanie fizyczne Temat: Rozwijanie koordynacji ruchowej w zabawach z 
przyborem. 
 
Cel: Poprawne wykonywanie ćwiczeń. Łączenie różnych form 
ruchu. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przygotuj kilka koszulek (zwiniętych w rulon)  lub 
innych rzeczy, z których ułożysz drabinkę na 
podłodze. 

2. Obejrzyj filmik, który znajduję się pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=qHobgNEjrrQ 
3. Spróbuj wykonać ćwiczenia zaproponowane przez 

prowadzącego na nagraniu. 
4. Możesz oglądać po fragmencie, zatrzymywać film i 

ćwiczyć. 
5. Poproś do wspólnych ćwiczeń rodziców lub 

rodzeństwo 

Ok.12 minut. 

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


 
Miłej zabawy. 

 

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