
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A 
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Czwartek 30.04.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
30. 04. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat: Poznaję liczby czterocyfrowe 
 
Cel: Zapisywanie liczb czterocyfrowych. Rozwiązywanie zadań 
z treścią. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Wykonaj zadania 1, 2 i 3 ze str. 51 oraz z 

podręcznika. 
3. Wykonaj zadania 1, 2, 3 i 4 ze str. 45 z ćwiczeń. 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 5 ze str.45 z ćwiczeń. 

 
Powodzenia 
 

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

 

2.  30. 04. 
2020 r. 

Język angielski Temat: Frogs and birds and fish eat bugs Nauka piosenki. 
 
Działania uczniów: 

 Podręcznik, strona 53.  
Zadanie 3: wpisujemy pod tematem lekcji nowe słowa, 
tłumaczymy je zgodnie z obrazkami. Włączamy nagranie i 
powtarzamy wyrazy. 
Zadanie 5: piosenka, słuchamy.  

 Zeszyt ćwiczeń, strona 51, zadanie 3 (wybieramy 
odpowiedni wyraz) i 4 (patrzymy, jaki rodzaj pokarmu 
prezentuje ramka i decydujemy, które zwierzątko z ramki 
go spożywa).  

Zadanie dodatkowe na extra ocenę: do wersji karaoke, którą 
dołączam, zaśpiewam samodzielnie piosenkę – bez tekstu więc uczmy 
się na pamięć. Plik należy wysłać do mnie  Zachęcam, będą 6! 

 

3.  30. 04. 
2020 r. 

Religia Temat: Błogosławieństwo Chrystusa nas umacnia.   
      
  Cel:  Uświadomienie prawdy, że Jezus w czasie swojego życia 
udzielał błogosławieństwa. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Proszę otworzyć podręcznik nr tematu 46. 
2.  Zróbcie ćwiczenie  w podręczniku. 

Pan Jezus w czasie ziemskiego życia udzielał 
błogosławieństwa ludziom i rzeczom. 
Błogosławieństwo ujawnia Bożą moc.  

3. Wykonajcie kolejne ćwiczenia w podręczniku 
4. Praca domowa: Zrób porządek w swoim pokoju.                     

 

4.  30. 04. 
2020 r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Temat: Odwiedzamy pasiekę. 
 
Polecenia dla uczniów: 
 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 24-25 i obejrzyj ilustracje. 
2. Na podstawie tekstu uzupełnij zadania 1,2,3/22 (karty pracy). 
3. Utrwalamy wiadomości o czasowniku – zad. 4/23. 
4. Utwórz rodzinę wyrazów do wyrazu pszczoła – zad. 5/23. 
5. Wykonaj zad. 6/23. 
6. Utrwalamy poznane części mowy  - zad. 1/35 ( karty pracy). 
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