
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Piątek 15.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
15. 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 . 

 

2.  15.05. 
2020 r. 

Edukacja 
muzyczna 

Temat: Kujawiak 
 
Cel: Zapoznanie z tańcem ludowym – kujawiakiem. Henryk 
Wieniawski – kompozytor kujawiaków. 
 
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Otwórz podręcznik na str. 118  ćwiczenie 1 i 2 i 
przeczytaj informacje o tańcu ludowym – kujawiaku. 

2. Obejrzyj film, który znajduje się pod linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=GHrcB9Rg2fk 
 

3. Jeśli masz ochotę, spróbuj zatańczyć. 
4. Wykonaj zadania 1 i 2 ze str.108 z ćwiczeń do 

edukacji polonistycznej. 
5. Posłuchaj teraz utworu Henryka Wieniawskiego, 

kompozytora kujawiaków. 

https://www.youtube.com/watch?v=0J-mrLUaEzE 
 

Miłego słuchania i tańczenia. 
 

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

Ok. 10 minut 

3. 08.05. 
2020 r. 

Wychowanie 
fizyczne 

Temat:  Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 
 
Cel: Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym 
powietrzu. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Jeśli dopisze pogoda ćwiczenia wykonuj na 
zewnątrz. 

2. Zrób krótką rozgrzewkę. 
3. Dzisiaj pograj w piłkę, pojeździj na rowerze, 

deskorolce, hulajnodze. 
4. Pobaw się na świeżym powietrzu, jak lubisz. 
 

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

 

4. 08.05.. 
2020 r. 

Edukacja 
plastyczno - 
techniczna 

Temat: Gałązka forsycji. 
 
Cel: Wykonanie gałązki forsycji. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przygotuj gałązkę, żółtą bibułę, zielony papier, klej i 
nożyczki. 

Ok. 6 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=GHrcB9Rg2fk
https://www.youtube.com/watch?v=0J-mrLUaEzE
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl


2. Obejrzyj film, który znajdziesz pod linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=POkldl8VrSg 
 

3. Wykonaj gałązkę forsycji według podanej instrukcji. 
4. Pamiętaj , aby praca była estetyczna. 

 
Powodzenia 
 

Poproś rodzica o zrobienie zdjęcia wykonanej pracy i 
przesłanie na adres edukacja.w.nowak@wp.pl lub Messenger. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=POkldl8VrSg
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl

