
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A 
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Czwartek 14.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
14.05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

Temat: obliczam upływ czasu. 
 
Cel: Obliczanie upływu czasu. Rozwiązywanie zadań z treścią. 
Rozwiązywanie zadań nietypowych. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Wykonaj zadania 1, 2, 3 i 4  ze str. 55 z ćwiczeń. 
3. Powtórz wiadomości wykonując zadania ze str. 61 w 

podręczniku. W poniedziałek napiszesz sprawdzian. 
 
Powodzenia 

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

 

2.  14.05. 
2020 r. 

Język angielski Temat:  Make a poster 7.  
 
Działania uczniów: 

 Podręcznik, str. 58. W zadaniu 14 słuchamy nagrania, 
odczytujemy samodzielnie po wysłuchaniu. Poznajemy nowe 
słowa, wpisujemy je do zeszytu: 

 carnivores- mięsożercy,  
herbivores – roślinożercy,  
omnivores- wszystkożercy 
flat teeth –płaskie zęby, 
sharp teeth – ostre zęby 
beak – dziób 

 W zeszytach tworzymy tabelkę i wpisujemy przykłady 
zwierząt, które znamy (minimum 2 do każdego rodzaju): 

carnivres herbivores omnivores 

   

   

   

 Zeszyt ćwiczeń, strona 56, zad.12 i 13. 

Około 5 minut 

3.  14.05. 
2020 r. 

Religia Temat: Świadczymy o Jezusie Zmartwychwstałym.     
    
  Cel:  Uświadomienie prawdy, że każdy chrześcijanin jest 
wezwany, aby w codziennym życiu świadczyć o Jezus 
Zmartwychwstałym. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Proszę otworzyć podręcznik nr tematu 49. 
2. Pan Jezus powiedział: ,,Ja jestem zmartwychwstaniem 

i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na 
wieki’’ ( J 11,25-26) 

3.  Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, jak 
zapowiedział. Dniem świętowania zmartwychwstania 
jest każda niedziela. 

4.  Jak możemy świadczyć o Panu Jezusie?    
5.  Zróbcie  ćwiczenia  w podręczniku.                                                       

 

4.  14.05. 
2020 r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Temat: Spotkanie z lekturą „ O psie, który jeździł koleją. 
 
Polecenia dla uczniów: 
 
1. Przeczytaj wskazany fragment lektury. 
2. Na podstawie tekstu uzupełnij tematyczne karty pracy. 
3. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 
4. Opisz wg. podanych punktów głównego bohatera . 

Czytanie on line – 
10 min. każde z 
dzieci 
indywidualnie 

 

mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl

