
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A 
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Czwartek 21.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
21.05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

Temat: Wykonuję obliczenia szacunkowe. 
 
Cel: Wykonanie obliczeń szacunkowych. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Przeczytaj informację z podręcznika na str. 64 (obok 

niebieskiego prostokąta) 
3. Wykonaj zadania 1, 2 i 3 ze str. 64 z podręcznika oraz zadanie 

1 ze str. 60 z ćwiczeń. 
4. Chętni mogą wykonać zadanie 2 ze str. 60 z ćwiczeń. 

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

 

2.  21.05. 
2020 r. 

Język angielski Temat: Revision unit 7, part 2. 
 
Działania uczniów 
Zeszyt ćwiczeń 

 Strona 77 – wykonujemy zadania powtórzeniowe. 
Karty pracy  

 tutaj proszę wykonać zadania  z rozdziału 7. 
Zeszyt 

 Przetłumacz zdania: 
1. Zebry jedzą trawę. 
2. Żyrafy nie jedzą mięsa. 
3. Ptaki jedzą ziarna. 

Około 5 minut 

3.  21.05. 
2020 r. 

Religia Temat: Apostołowie.  
 Cel:   Pogłębienie wiadomości o gronie dwunastu Apostołów.                                                                                       
 
Polecenia dla ucznia: 
1. Proszę otworzyć podręcznik z tematem nr 52. 
2. Przeczytaj fragment Pisma Świętego: „W tym czasie Jezus 

wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie 
do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał 
spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: 
Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, 
Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, 
syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna 
Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą” (Łk 6,12-16). 

3.  Wykonaj pierwsze ćwiczenie w podręczniku. 
4. Jezus był dla Apostołów Mistrzem i Nauczycielem. Mogli 

uczyć się od Niego i zadawać Mu pytania. Gdy Jezus ich 
powołał, porzucili swoje zajęcia i zostawili wszystko, aby 
towarzyszyć Mu w podróżach i słuchać Jego słów. Stali się 
świadkami licznych cudów Jezusa i Jego przyjaciółmi. 
Towarzyszyli Mu także w Ogrodzie Oliwnym podczas 
modlitwy i trwogi konania. Kiedy Jezus został aresztowany, ze 
strachu uciekli, a po Jego śmierci ukrywali się w Jerozolimie. 
Zostawili Jezusa samego, chociaż byli Jego najbliższymi 
przyjaciółmi, zawiedli Go, zdradzili. Jezus jednak nigdy nie 
przestał być dla nich dobry. 

5. Proszę zrobić kolejne zadania w podręczniku 

 

4.  21.05. 
2020 r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Temat: Utrwalamy części mowy. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 
2. Wykonaj zadania z kart dodatkowych ( grupa rodzice 3 a). 

Czytanie on line 
– 10 min. każde 
z dzieci 
indywidualnie 

 

mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl

