
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Wtorek 19.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
19. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat: Poznaję liczby pięciocyfrowe. 
 
Cel: Poznanie liczb pięciocyfrowych. Układanie, odczytywanie i 
zapisywanie liczb pięciocyfrowych. Pisanie liczb słownie.  
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Zapisz w zeszycie 

64 135  - to liczba pięciocyfrowa, składa się z pięciu 
cyfr oznaczających: 
6 dziesiątek tysięcy 
4 jedności tysięcy 
1 setkę 
3 dziesiątki 
 5 jedności 
Liczbę 64 135 czytamy sześćdziesiąt cztery tysiące sto 
trzydzieści pięć 
 

3. Obejrzyj film, który znajdziesz pod linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=Iu2e0ZwK-TI 

4. Wykonaj zadania1 ze str. 62 z podręcznika. 
5. Wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 58 z ćwiczeń. 
6. Chętni mogą wykonać zadanie 6 ze str. 58 z ćwiczeń. 

 
Powodzenia 
 

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

Ok. 5 minut. 

2.  12. 05. 
2020 r.. 

Wychowanie fizyczne Temat:  Gry i zabawy na Świerzym powietrzu z piłką. 
 
Cel: Doskonalenie zwinności i mocy. 
 

Polecenia dla uczniów: 
 

1. Przygotuj piłkę. 
2. Zrób krótką rozgrzewkę: kilka pajacyków, 

przysiadów, skłonów. 
3. Ćwiczenia wykonaj na zewnątrz, jak będzie 

odpowiednia pogoda. 
4. Pobaw się piłką tak jak lubisz. 
5. Możesz kozłować, strzelać gole, podrzucać i łapać. 

 
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: Ożywieni miłością służymy sobie nawzajem.    
       
  Cel: Budzenie pragnienia przynależności do wspólnot 
parafialnych . 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Proszę otworzyć podręcznik z tematem nr 50. 
2. Zrób pierwsze ćwiczenie w podręczniku. 
3. Kościół jest powszechny. Każdy człowiek może 

znaleźć w nim swoje miejsce. Wierni są przypisani 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu2e0ZwK-TI
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl


do konkretnych wspólnot, którymi są parafie. W 
parafiach działają grupy parafialne, które pomagają 
lepiej poznać Boga, rozwijać życie religijne, 
pogłębiać wiarę oraz aktywnie włączać się w życie 
parafii. Każdy z nas może do takiej grupy należeć, a 
przez to świadczyć o przynależności do Jezusa. 

4. W podręczniku przedstawione są grupy parafialne:   
*ministranci (liturgiczna służba ołtarza) – ich 
zadaniem jest liturgiczna służba przy ołtarzu 
podczas sprawowania Mszy Świętej i innych 
nabożeństw oraz pomaganie innym – poprzez 
właściwą postawę – w uczestnictwie w liturgii;                                       
*schola –wykonuje przede wszystkim śpiewy, 
podtrzymując i uzupełniając śpiew wiernych w 
trakcie sprawowania nabożeństw;                                                            
*ognisko misyjne – jego zadaniem jest wspieranie 
modlitewne i materialne misji na całym świecie;                                                         
*kółko różańcowe – ma charakter modlitewny, jego 
zadaniem jest codzienna modlitwa na różańcu w 
różnych intencjach; *  dzieci Maryi – celem tej 
wspólnoty jest upodabnianie się do Matki Bożej i 
naśladowanie Jej, dziecko Maryi modli się na 
różańcu, czci Maryję, poprzez Maryję zbliża się do 
Jezusa i uczy się miłości do bliźnich;                                                                           
*  oaza dzieci Bożych – jest w szczególny sposób 
związana z liturgią, dzieci są przygotowywane do 
pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia 
czynności liturgicznych oraz do prowadzenia 
chrześcijańskiego życia.   

5. Proszę zrobić kolejne ćwiczenia w podręczniku. 
4. 
5. 

19. 05. 
2020 r. 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2 godz. 

Temat: Dziadek i niedźwiadek... . 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst - podręcznik s. 56-57. 
2. Na podstawie tekstu wykonaj zadania 1,2,3,5/56 - 57 w kartach 
pracy. 
3. Zapisz w zeszycie temat lekcji. Pod tematem lekcji wykonaj zadanie 
3 ( kropka) /56  
z podręcznika. 
4. Wyrazy bliskoznaczne – zad. 4/57. 
5. Zapisz słownie liczby – zad. 6/57. 
6. Zwiedź wirtualnie ( w internecie ) Muzeum Arkadego Fiedlera. 
 

Czytanie on line – 10 
min. każde z dzieci 
indywidualnie 

 


