
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A 
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Poniedziałek 08.06.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 
 

 
08. 06. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat:  Powtórzenie wiadomości. 
 
Cel. Ćwiczenia utrwalające poznany materiał dotyczący liczb i 
szacowania wyników. Wykonanie obliczeń – połowa i ćwierć. 
Rozwiązywanie zadań z treścią. 
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, temat i datę 
2. Wykonaj zadania 1, 2, 3, 4, 5  oraz 6 ze str. 69 z ćwiczeń. 
3. Wykonaj zadania 8, 9, 10, 11 i 12 ze str. 70 z ćwiczeń. 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 7 ze  str.69. 

 
Powodzenia 
 

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

Ok. 8 minut 

2.  08.06. 
2020 r. 

Język angielski Temat:  Clothes  - negatives.  
 
Działania uczniów: 
 
Dziś nauczymy się tworzyć przeczenia w 3 osobie liczby pojedynczej. 
Należy używać zwrotu „doesn’t“. Proszę przeanalizować przykłady                        
i wpisać je do zeszytu. Widzimy, że w przeczeniach nie dodajemy już 
końcówki „s“ do czasownika: 
 
She doesn’t like surfing.  Ona nie lubi surfowania.  
 
He doesn’t like diving.   On nie lubi nurkowania.  
 
Zeszyt przedmiotowy: 
Tłumaczymy zdania na język polski według podanych wyżej przykładów:  

1. Ona nie lubi pływania. 
2. On nie lubi koszykówki. 
3. Sara nie lubi tenisa. 
4. Max nie lubi jazdy konnej. 

 

 

3.  
4. 

 

08.06. 
2020 r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
2 godz. 

Temat:  Sławni podróżnicy. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika str 88-89. 
2. W oparciu o tekst uzupełnij zadania od 1do 4/92 ( karty pracy). 
3. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 
4. Pod tematem lekcji zapisz odpowiedzi do kropki z zadania 4/92. 
5. Wykonaj zad. 5/92( bez kropki) i 6/92. 
6. Zadanie domowe ( do 10.06.20) – zapisz w zeszycie informacje czego 
dokonali Marek Kamiński , Jasiek Mela i Piotr Śliwiński : ). 

 
Temat:  Wyruszamy na wakacyjne szlaki. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj uważnie tekst z pamiętnika s. 90. 
2. Wykonaj w kartach pracy zadania od 1 do 5/93-94 . 
3. Przeczytaj informacje z tablicy s. 91 (podręcznik). 
4. Korzystając z podpowiedzi w tekście wykonaj zadania 6,7/94 ( karty 
pracy). 
 

 

 

mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl

