
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Środa 13.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 
2 

 
13. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 
2 godz. 

Temat:  Legendy polskie. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst „ Nietypowe metody” s. 52 podręcznik. 
2. Na podstawie tekstu uzupełnij zad. 4, ,5 i 6/52 ( karty pracy) 
2. Zapisz w zeszycie temat – Legendy polskie. 
3. Przerysuj lub wklej  notatkę – czym jest legenda. 
4. Przeczytaj wiersze ze str. 53 w podręczniku – wybranego z nich 
naucz się na pamięć ( 15.05.20) 
 
Temat:  Powtarzamy :)  - list. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Korzystając z wiadomości zawartych w zeszycie dotyczących 
budowy listu uzupełnij zad. 7/53 ( karty pracy). 
2. Zapisz temat lekcji w zeszycie. 
3. Przerysuj lub wklej notatkę – jak piszemy list? 

 

3.  13. 05. 
2020 r. 

Edukacja 
informatyczna 

Temat: Pracujemy na stronie dyktanda.net. 

 
Polecenia dla uczniów: 
1. Utrwalamy zasady pisowni wyrazów z H i CH. Wybierz dowolne 
dyktando z h i ch ( średnie) i uzupełnij je w internecie. W zeszycie 
zapisz wyrazy, w których popełniłeś/aś błędy . 

 

4.  13. 05. 
2020 r. 

Edukacja 
matematyczna 

Temat: Wiem, co oznacza wiek. 
 
Cel: Wprowadzenie pojęcia wiek. Zapisywanie lat. Obliczanie i 
zapisywanie wieków. Rozwiązywanie zadań z treścią.  
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Przepisz do zeszytu  informację na temat wieków, 

która znajduje się w podręczniku na str. 58. 
3. Wykonaj zadanie 4 ze str. 59 z podręcznika oraz 

zadania 1, 2, 3 i 4 ze str.54 z ćwiczeń. 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 5 ze str. 54 z ćwiczeń. 

 
Powodzenia 

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

 

5.  13. 05. 
2020 r. 

Wychowanie fizyczne Temat: Kształtowanie postawy ciała, doskonalenie umiejętności 
gimnastycznych. 
 
Cel: Zachowanie prawidłowej postawy ciała. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Na rozgrzewkę zrób kilka pajacyków i przysiadów. 
2. Stań w lekkim rozkroku, zrób skłon i spróbuj 

dotknąć podłogi nie zginając kolan. Zmniejszaj 
rozkrok, aż do momentu złączenia nóg. Za każdym 
razem próbuj dotknąć podłogi. 

3. Wyprostuj plecy i połóż sobie książkę na głowie. 
Spaceruj, uważając, aby książka nie spadła.  

4. Spróbuj zrobić kilka przysiadów z książką na głowie. 
Nie przytrzymuj książki. 

 
Miłej zabawy. 

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