
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A 
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Poniedziałek 18.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 
 

 
18. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat:  Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości – liczby czterocyfrowe 
 
Cel. Zapisywanie liczb czterocyfrowych słownie i za pomocą cyfr. 
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb 
czterocyfrowych. Łączenie lat z wiekiem. Obliczenia wagowe. 
Rozwiązywanie zadań z treścią 
  
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, temat i datę 
2. Dzisiaj sprawdzę Twoje umiejętności matematyczne. 
3. Wykonaj samodzielnie, jako sprawdzian, zadania 1, 2, 3,4  i 5  

ze str.56 oraz 7, 8, ,9 i 10 ze str. 57  z ćwiczeń. 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 6 ze str.56 z ćwiczeń.  

 
Powodzenia 
 

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

 

2.  18.05. 
2020 r. 

Język angielski Temat: Revsion unit 7, part 1. 
 
Cel:  Powtórzenie i utrwalenie materiału.  
 
Działania uczniów 
Podręcznik: 

 Strona 59, słuchamy zadania 17. Uczniowie zapiszą w 
zeszytach zdania zgodnie z odsłuchanym nagraniem. 

Zeszyt ćwiczeń: 

 Strona 57, w zadaniu 14 wpisujemy, co jedzą dane zwierzęta 
(słowa są w ramce). W zadaniu 15 wklejamy naklejki. 

 

Ok 7 minut 

3.  
4. 

 

18.05. 
2020 r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
2 godz. 

Temat:  Rodzinne historie. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst „ Wojenne historie...” podręcznik str 54-55. 
2. W oparciu o tekst uzupełnij zadania 1, 2/54 ( karty pracy). 

3. Tworzymy rodzinę  wyrazów – ćwicz. 4/55. 
4. Zapisz temat lekcji w zeszycie. Wklej lub przerysuj 
notatkę. 
5. Uzupełnij zadanie 3/55 ( karty pracy). 
 
 

Temat:  Wywiad z ... . 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Zapisz temat lekcji. 
2. Przeczytaj uważnie informacje z notatki ( karta – grupa rodziców 3a) i 
wklej je lub przerysuj do zeszytu.. 
3. Wykonaj w zeszycie zadanie 3/55 ( podręcznik). 
 

 

 

mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl

