
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Wtorek 12.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
12. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
 
Cel: Rozwiązywanie zadań z treścią. Obliczenia wagowe. 
Porównywanie wagowe. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Wykonaj zadania1 ze str. 57 z podręcznika. 
3. Wykonaj zadania 1, 2, 3 i 4 ze str. 53 z ćwiczeń. 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 5 ze str. 53 z ćwiczeń. 

 
Powodzenia 
 

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

 

2.  12. 05. 
2020 r.. 

Wychowanie fizyczne Temat:  Kształtowanie zwinności i mocy na torze przeszkód. 
 
Cel: Doskonalenie zwinności i mocy. 
 

Polecenia dla uczniów: 
 

1. Przygotuj skakankę, butelki z wodą lub inne 
przedmioty, z których ułożysz tor przeszkód. 

2. Zrób krótką rozgrzewkę: kilka pajacyków, 
przysiadów, skłonów. 

3. Ćwiczenia możesz wykonywać na zewnątrz, najlepiej 
na trawie. 

4. Najpierw połóż skakankę wzdłuż toru. Będzie to 
pierwsza przeszkoda. Następnie ustaw butelki w 
pewnej odległości od siebie. 

5. Po skakance przechodź jak po linie. Stopa za stopą. 
6. Butelki omijaj slalomem, ale na czworaka. Z 

powrotem skacz na jednej nodze. 
7. Możesz samodzielnie wymyśleć sposób 

pokonywania przeszkód. 
 
Miłej zabawy. 
 

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

 

3. 12. 05. 
2020 r. 

Religia Temat: Z Maryją wielbimy Pana  Jezusa-majówki.       
    
  Cel: Poznanie Maryi jako wzoru człowieka modlitwy. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Listonosz jest osobą, która przynosi listy, 
wiadomości, przesyłki. Można powiedzieć, że 
listonosz jest naszym pośrednikiem. Dzisiaj 
zastanowimy się, kto jest pośrednikiem między 
nami, a Panem Jezusem? 

2. Fragment z Ewangelii ,,A obok krzyża Jezusowego 
stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 
Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał 
Matkę  i stojącego obok Niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki:<< Niewiasto, oto syn Twój 
>>. Następnie rzekł do ucznia: <<Oto Matka 
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twoja>>. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie’’. 
3. Pan Jezus poprosił swoją Matkę, by była 

pośredniczką między Nim, a nami-Jego uczniami. 
Pośrednik to ktoś, kto zanosi wiadomości. Maryja 
zanosi nasze prośby swojemu Synowi. 

4. Proszę pobrać ze strony szkoły materiały do lekcji. 
Pokolorować i wkleić do zeszytu.  

5. Praca domowa: Napisz w zeszycie modlitwę, w 
której podziękujesz lub poprosisz Pana Jezusa w 
ważnej sprawie.                    

4. 
5. 

12. 05. 
2020 r. 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2 godz. 

Temat: Poznajemy stolice Polski. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst–  Trzy stolice - podręcznik s. 50 
2. Na podstawie tekstu wykonaj zadania 1,2,3/51 w kartach pracy. 
3. Zapisz w zeszycie temat lekcji. Pod tematem lekcji wykonaj zadanie 
1/51 z podręcznika. 
4. Poszukaj w internecie legendy „ O Piaście Kołodzieju”. Przeczytaj 
tekst legendy i wykonaj do niego ilustrację. 
5. Zwiedź wirtualnie ( w internecie ) Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie. 
 

Czytanie on line – 10 
min. każde z dzieci 
indywidualnie 

 


