
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Wtorek 26.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 

 
26.05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat: Poznaję połowę i ćwierć. 
 
Cel: Dzielenie figur na dwie równe części. Wskazywanie połowy 
kół. Dzielenie figur na cztery części. Rozwiązywanie zadania z 
treścią. 
 
Polecenia dla uczniów: 

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

Jeżeli figurę podzielimy na dwie równe części, to 
każda z tych części będzie połową tej figury 
(Zrób rysunek taki jak w podręczniku na str. 66 u góry) 
Jeżeli figurę podzielimy na cztery równe części, to 
każda z tych części będzie ćwiercią tej figury 
(zrób rysunek taki jak w podręczniku na str. 67 u góry) 

 
3. Obejrzyj film, który znajdziesz pod linkiem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CAxkdGENC9k 
 

4. Wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 62 z ćwiczeń. 
 

Powodzenia 
 

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

Ok. 3 minut. 

2.  26. 05. 
2020 r. 

Wychowanie fizyczne Temat:  Rozwijanie koordynacji ruchowej w grach i zabawach. 
 
Cel: Doskonalenie koordynacji ruchowej 
 

Polecenia dla uczniów: 
 

1. Przygotuj skakankę i rower. 
2. Zrób krótką rozgrzewkę: kilka pajacyków, przysiadów, 

skłonów. 
3. Ćwiczenia wykonaj na zewnątrz, jak będzie 

odpowiednia pogoda. 
4. Poskacz na skakance tak jak lubisz. 
5. Pojeździj na rowerze. 

  
Miłej zabawy. 
 

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

 

3. 26. 05. 
2020 r. 

Religia Temat: Święto Bożego Miłosierdzia. 
 
Cel: Uświadomienie prawdy o wielkości Bożego Miłosierdzia.       
                  

Polecenie dla uczniów: 
1. Proszę otworzyć podręcznik z tematem nr 63. 

2. Dwudziestego drugiego lutego 1931 r. s. Faustynie 
Kowalskiej objawił się Pan Jezus i poprosił: „Wymaluj 
obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: 
Jezu, ufam Tobie!”. Pan Jezus obiecał s. Faustynie, że 
osoby, które będą czciły ten obraz, nie zginą i już tu, 
na ziemi, odniosą zwycięstwo nad szatanem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CAxkdGENC9k
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl
mailto:edukacja.w.nowak@wp.pl


Powiedział, że On sam będzie ich bronił szczególnie 
w godzinę śmierci. Siostra Faustyna patrzyła uważnie 
na Jezusa, który jej się objawił. Obraz ten pozostał w 
jej sercu na zawsze, jak zdjęcie, i był zawsze blisko 
niej. Pan Jezus wyjaśnił s. Faustynie wszystkie 
szczegóły obrazu: „Te dwa promienie oznaczają krew 
i wodę – blady promień oznacza wodę, która 
usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza 
krew, która jest życiem dusz... Te dwa promienie 
wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, 
kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte 
na krzyżu. (...) Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie” 
(Dzienniczek 299). Pan Jezus obiecał s. Faustynie, że 
przez obraz ten udzielać będzie wielu łask (por. 570). 
Prosił też o święto, w którym czcić się będzie Jego 
miłosierdzie: „Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz 
pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być 
świętem Miłosierdzia” (49). „Podaję ludziom 
naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do 
źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z 
podpisem: Jezu, ufam Tobie” (327). ,,Powiedz 
zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego 

serca mojego, a ja ich napełnię pokojem .(1074). 
„Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do 

źródła miłosierdzia mojego. (699). Wszystkim 
osobom, które w tym dniu godnie przyjmą Komunię 
Świętą, Jezus obiecał „zupełne odpuszczenie win i 
kar”, czyli taką łaskę, jaką człowiek otrzymuje tylko w 
sakramencie chrztu świętego. 

3. Proszę pokolorować w podręczniku obraz Pana 
Jezusa. 

4. 
5. 

26. 05. 
2020 r. 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2 godz. 

Temat:  W bibliotece... . 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst - podręcznik s. 62-63. 
2. Na podstawie tekstu wykonaj zadania 1,2,/62 -  w kartach pracy. 
3. Zapisz w zeszycie temat lekcji. Pod tematem lekcji wykonaj zadanie 
3 /62 . 
4. Przeczytaj wiersz s.63. 
5. Na podstawie tekstu  uzupełnij zadania w kartach pracy 4,5,6/63. 

Czytanie on line – 10 
min. każde z dzieci 
indywidualnie 

 


