
Lekcje kl. 3 – 04.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. III 
 

czwartek 04 czerwca 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

religia 

 

Temat: Dzieckiem Bożym jestem Ja. 

 

Posłuchaj i spróbuj zaśpiewać https://www.youtube.com/watch?v=-xonOBOg_-g 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• odpowiadam na pytania do wysłuchanego tekstu;  

• wyszukuję informacji w dostępnych źródłach o Unii Europejskiej, krajach należących do 

niej oraz o jej symbolach;  

• stosuję zasady pisowni nazw państw i utworzonych od nich przymiotników;  

• piszę kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat;  

• wyszukuję i wskazuję omawiane państwa na mapie Europy;  

• obliczam sumy, różnice, iloczyny i ilorazy w zakresie 1000;  

• rozwiązuję zadania wymagające obliczeń wagowych, długości i porównywania temperatur; 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Poznajemy kraje europejskie.     

Podręcznik str.60 – 63. Na pytania odpowiedz ustnie.  

Ćwiczenia str. 63 – 64 oraz 70 – 71. 

Zadanie 4 (czerwona gwiazdka) str. 63 zrób w zeszycie.  

 

Notatka do zeszytu: 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=-xonOBOg_-g
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Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku w wyniku dążeń do pokojowego współistnienia i 

współpracy krajów europejskich. Proces integracji (tworzenia wspólnoty) europejskiej rozpoczął się 

po II wojnie światowej wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1952 roku oraz 

utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1958 roku. Unia Europejska jest 

następstwem rozszerzania wcześniejszych organizacji europejskich i kolejnym etapem współpracy 

krajów Europy. Polska do Unii Europejskiej przystąpiła w 2004 roku.  

9 maja – Dzień Europy, motto UE – Zjednoczona w różnorodności. 

 

Edukacja matematyczna           

Sprawdzam siebie (ciąg dalszy) – str. 78 – 79.  

Ćwiczenia str. 74 – 75. 

 

Edukacja techniczna 

Podróże kulinarne – wybierz dowolny kraj należący do UE i wykonaj jakąś potrawę słynącą z tego 

kraju – nakręć filmik albo wykonaj zdjęcia z przygotowań tego kulinarnego dzieła – mam nadzieję, 

że będziesz się świetnie bawić w kuchni. Czekam na Twoje pyszności. Zostań Master Chefami w 

kuchni swojej Mamy. Masz czas do wtorku.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

j.angielski Topic: A school trip. – Wycieczka szkolna. 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo związane z przyrodą i wyjazdem szkolnym; 

 

Otwórz podręcznik na stronie 94. Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski słówka z góry 

strony. Wykonaj zadania 1 i 2 ze strony 120 z ćwiczeń. Zadanie 3 ze strony 121 jest dla chętnych na 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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plusa. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00  

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś 

problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

 

 


