
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A 
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Poniedziałek 11.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 
 

 
11. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat:  Poznaję jednostki masy - tona 
 
Cel. Poznanie jednostki masy - tony.  
  
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, temat i datę 
2. Pod tematem zapisz 

Do określania, ile ważą bardzo ciężkie przedmioty, używamy 
jednostki zwanej toną. 
10 ∙100 kg = 1000 kg 
1000 kilogramów  = 1 tona 
1000 kg = 1t 

3. Wykonaj zadania 1, 2, 3,4  i 5  ze str.52 z ćwiczeń 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 6 ze str.52 z ćwiczeń.  

 
Powodzenia 
 

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

 

2.  11.05. 
2020 r. 

Język angielski Temat: Describing animals.  
 
Cel:  kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz 
utrwalenie słownictwa. 
 
Działania uczniów: 

1. Podręcznik, strona 57, słuchamy nagrania i analizujemy 
opisy zwierząt. Zauważamy, że zdanie rozpoczynają się od 
„They’re…” – one są.  

Proszę wybrać sobie zwierzę, może być domowy pupil i 
spróbować je opisać według wzoru z podręcznika. 
2. Zeszyt ćwiczeń, strona 55, zadanie 10 i 11. 
3. Bierzemy do ręki karty obrazkowe, pokazujemy dane 

zwierzę  i ćwiczymy zadawanie pytań, np: 
 „What do lions eat?” Co jedzą lwy?  
„They eat meat” One jedzą mięso. 

 

Ok 5 minut 

3.  
4. 

 

11.05. 
2020 r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
2 godz. 

Temat:  Historia mojej rodziny. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst z pamiętnika – podręcznik 
 str 48. 
2. W oparciu o tekst z pamiętnika uzupełnij 

zadania 1/49 ( karty pracy). 
3. Dokończ zdanie  - zad. 2/49. 
4. Tworzymy związki wyrazowe – ćwicz. 4/49. 
5. Utrwalamy zasady ortograficzne „ch” - zad. 3/49. 
 

Temat:  Dobieramy wyrazy. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1.  Przeczytaj uważnie informacje z tablicy s. 49 – Dobieramy słowa  . 

2. Korzystając z wiadomości  s.49 wykonaj zad. 5,6,7/50 ( 
karty pracy). 
3. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Dobieramy wyrazy. 

4. Wykonaj w zeszycie zadanie 4/49 ( podręcznik). 
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