
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Środa 20.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 
2 

 
20. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 
2 godz. 

Temat:  W świecie niedźwiedzi.. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst s. 58-59 podręcznik. 
2. Na podstawie tekstu uzupełnij zad. 1,2,3/58 ( karty pracy) 
2. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 
3. Pod tematem lekcji zapisz odpowiedzi do zadań 1,/59 ( podręcznik). 
4. Korzystając z tekstu Uwaga, niedźwiedź! uzupełnij zadanie 4/59 ( karty 
pracy). 
5. Poznajemy nowe związki frazeologiczne – zad. 5/59. 

 

3.  20. 05. 
2020 r. 

Edukacja 
informatyczna 

Temat: Wyszukujemy informacje w internecie. 
1. Wykonaj zadanie 5/59 ( podręcznik) – zapisz notatkę w zeszycie. 
2. Poszukaj zdjęć i obejrzyj – zad.2/55 ( podręcznik) 

 

4.  20. 05. 
2020 r. 

Edukacja 
matematyczna 

Temat: Poznaję liczby sześciocyfrowe 
 
Cel: Poznanie liczb sześciocyfrowych. Odczytywanie i zapisywanie za 
pomocą cyfr i słownie liczb sześciocyfrowych. 
 
Polecenia dla uczniów: 

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

628 735  - to liczba sześciocyfrowa. 
Składa się z: 
6 setek tysięcy 
2 dziesiątek tysięcy 
8 jedności tysięcy 
 7 setek 
3 dziesiątek 
 5 jedności 
Liczbę 628 735 czytamy sześćset dwadzieścia osiem tysięcy 
siedemset trzydzieści pięć 

2. Obejrzyj film, który znajdziesz pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=hkJlVJlEt1g 

3. Wykonaj zadanie 1 ze str. 63 z podręcznika oraz zadania 1, 
2, 3 i 4 ze str.59 z ćwiczeń. 

4. Chętni mogą wykonać zadanie 2 ze str. 63 z podręcznika. 
 
Powodzenia 

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

Ok. 10 minut 

5.  20. 05. 
2020 r. 

Wychowanie 
fizyczne 

Temat: Gry i zabawy ruchowe na świerzym powietrzu ze skakanką. 
 
Cel: Doskonalenie zwinności i skoczności. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przygotuj skakankę lub kawałek sznurka. 
2. Ćwiczenia, jeśli pogoda pozwoli  wykonaj na zewnątrz. 
3. Na rozgrzewkę zrób kilka pajacyków i przysiadów. 
4. Ułóż skakankę przed sobą i ją przeskocz kilka razy. 
5. Teraz przeskakuj przez skakankę na jednej nodze. 
6. Przejdź po skakance, jak linoskoczek po linie – noga za 

nogą. 
7. Weź skakankę do rąk i poskacz. 

 
Miłej zabawy. 

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