
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 3A  
 

Wychowawca klasy: Wioletta Nowak 

Środa 27.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

 
1. 
2 

 
27. 05. 
2020 r. 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 
2 godz. 

Temat:  Skąd się bierze papier... 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst s. 66-67 podręcznik. 
2. Na podstawie tekstu uzupełnij zad. 1,2,3,4,5,6/66-67 ( karty pracy) 
2. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 
3. pod tematem lekcji wykonaj zad.4/67 ( podręcznik). 
 

 

3.  27. 05. 
2020 r. 

Edukacja 
informatyczna 

Temat:  Lekcje programowania .Wyszukujemy informacje w internecie. 
1. Wykonaj zadanie 5/67 ( podręcznik) – zapisz notatkę w zeszycie. 
2. Wykonaj zad. 80-81 karty pracy. 
 

 

4.  27. 05. 
2020 r. 

Edukacja plastyczna Temat: Poznaję pojęcia: oryginał, kopia, replika, reprodukcja 
 
Cel: Oryginał, kopia, replika, reprodukcja – pojęcia związane 
malarstwem. Rysowanie miniatury 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Otwórz podręcznik do edukacji polonistycznej na 
stronie 68. Przeczytaj definicje pojęć używanych w 
malarstwie: oryginał, kopia, replika, reprodukcja. 
Zapoznaj się z pjęciem miniatura. 

2. Wykonaj zadanie 7 ze str. 67 z ćwiczeń do edukacji 
polonistycznej. 

3. Weź lusterko i niewielką kartkę i wykonaj miniaturę 
– swój portret, czyli autoportret. 
 
Powodzenia 

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

 

5.  27. 05. 
2020 r. 

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

1. Przygotuj skakankę i piłkę. 
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. Umieść piłkę między kolanami i spróbuj przeskoczyć 

przez skakankę, nie gubiąc piłki. 
7. Kozłuj piłkę raz jedną, raz drugą ręką. 
8. Pobaw się jak lubisz. 

 
Miłej zabawy. 

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