
Nauczanie zdalne 14 

Od 22.06, 23.06. 24 .06, 25.06. 2020 roku. 

 Klasa 3. Wychowawca Irena Sroka 

Poniedziałek 22. 06. 2020 rok 

Temat dnia: Dziwne przedmioty .  

Edukacja matematyczno - przyrodnicza 

Temat lekcji; Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Temat wpisujemy do zeszytu. 

Proszę rozwiązać z ćwiczeniówki zadanie 1, 2 s.81.  

W razie problemów, proszę zgłosić się na początku zajęć na Classroomie. 

Edukacja polonistyczno- społeczna 

Temat lekcji: Pierwsze wprawki poetyckie zainspirowane zabawnymi wierszami 

Michała Rusinka. 

Temat proszę wpisać do zeszytu, następnie dokładnie proszę przeczytać wiersze  

”Prysznic”, „ Szafa”, „ Lampka nocna” s. 66 i 67 ( dwukrotnie). 

Proszę wykonać zadanie 1, 2 i 3 z ćwiczeniówki s. 50.  

Zadanie 1 ze s. 51 wykonamy na zajęciach z Classroomie. 

Wychowanie fizyczne 

Temat zajęć: Zabawy i gry przydatne w nauczaniu palanta. 

Wtorek 23.06.2020 rok. 

PROSZĘ O ODDANIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH. 

Temat dnia: Wesoła ortografia. 

Edukacja polonistyczno – społeczna 

Temat lekcji: Utrwalanie pisowni wyrazów z „ rz ” i „ ż ”. 

Proszę wykonać zadanie 1, 2 z ćwiczeniówki polonistyczno – społecznej s. 52 

Zadanie 3 i 4 rozwiążemy na zajęciach z Classroomie. 

 

 



Edukacja przyrodnicza 

Temat lekcji: Bezpieczeństwo w czasie wypoczynku – udzielanie pierwszej 

pomocy. 

Bardzo proszę obejrzyj filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ2GHK7hogg 

Edukacja matematyczna 

Temat lekcji: Oto wezwania – zadania różne. 

Proszę temat wpisać do zeszytu, a następnie rozwiązać z podręcznika s. 72 i 73 

trzy dowolne zadania. 

Na zajęciach na Classroomie uczniowie będą się nawzajem odpytywać. 

 Środa  24.06.2020 rok. 

Temat dnia: Wakacyjne rady. 

Edukacja polonistyczno – społeczna 

Temat lekcji: Znamy te tytuły – doskonalenie umiejętności poszukiwania 

informacji. 

Proszę wykonać z ćwiczeniówki polonistyczno – społeczne zadanie 1 i 2 s. 54 

Edukacja matematyczna 

Temat lekcji: Rozwiązywanie różnych zadań – obliczanie obwodów figur. 

Proszę wykonać z ćwiczeniówki s. 87 zadanie 5,6 i 9 

Wychowanie fizyczne 

Temat zajęć: Ćwiczenia korekcyjne z piłką. 

Wychowanie muzyczne. 

Temat zajęć: Muzyczny świat – słuchanie muzyki. 

Uczniowie będą śpiewać poznane w klasie 3 piosenki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ2GHK7hogg


Czwartek  24.06.2020 rok. 

Temat dnia: Wakacyjne rady. 

Edukacja polonistyczno – społeczna 

Temat lekcji: Moje wakacyjne plany. 

Tworzenie wakacyjnych planów tych realnych i nierealnych. 

Proszę wykonać z zeszytu zadań polonistycznych „ Piszę „ zadanie 1, 2 i 4 s.77 

Edukacja matematyczna 

Temat lekcji: Powtarzamy wiadomości – zadania i zagadki matematyczne. 

Proszę wykonać z zeszytu zadań matematycznego „ Liczę „ zadanie 2, 3 i 4 s.73 

Wychowanie plastyczne. 

Temat zajęć: Wystawa prac – samoocena i ocena koleżeńska. 

Piątek 26. 06. 2020 roku 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020. 

UDANYCH WAKACJI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekcja 27 (nauczanie zdalne) 

Temat: Review Units 1-4. 

Data: 22.06.2020 (poniedziałek) 

Cel:  Powtórzenie materiału z rozdziałów 1-8. 

 

Słownictwo do lekcji: 

Utrwal słówka poznane w tym roku szkolnym (zeszyt ćwiczeń Picture dictionary) 

Zadania do realizacji: 

 Otwórz  zeszyt ćwiczeń na stronie 79-80 i powtórz wszystkie słówka    

 Następnie zamknij książki dokonaj ewaluacji ( czyli sprawdzenia) swojej wiedzy z j. 

angielskiego: 

Wymień nazwy miesięcy. 

Wymień nazwy dni tygodnia. 

Wymień słowa określające stany emocjonalne. 

Wymień słownictwo opisujące pogodę. 

Powiedz co robisz w tym momencie ( co możesz robić). 

Podaj budynki znajdujące się w mieście. 

Wymień słownictwo opisujące twój dzień. 

Wymień nazwy hobby. 

Podaj nazwy dzikich zwierząt oraz czym się żywią.  

 

Goodbye! 

Lekcja 28 (nauczanie zdalne)  

Temat: DVD film. Praca z filmem. 

Data: 24.06.2020 (środa) 

Cel:  Utrwalisz słownictwo z wykorzystaniem filmu 

 

Słownictwo do lekcji: 

Słówka z rozdziałów 1-8 

 

Zadania do realizacji: 

 Do ostatniej strony ćwiczeń dołączona jest płyta DVD. Na nie umieszczone są krótkie 

filmy z poszczególnych rozdziałów z podręcznika. Obejrzyj filmy ( nie koniecznie 



wszystkie od razu) Staraj się jak najwięcej tłumaczyć i rozumieć. Zawsze możesz 

zatrzymać płytę i włączyć ponownie.  

W związku z tym, że to już nasze ostatnie spotkanie życzę wszystkim zdrowia, 

odpoczynku oraz udanych wakacji. Nie traćcie jednak czujności z językiem angielskim 

spotykacie się na co dzień (w telewizji, radio i Internecie) bądźcie czujni i starajcie się jak 

najwięcej zrozumieć. 

             

                                                      Goodbye! 

 

 

 

 


