
Lekcje kl. 3 – 05.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. III 
 

piątek 05 czerwca 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• wypowiadam się o przeczytanej książce i uzupełniasz metryczkę lektury;  

• redaguję opis bohatera zgodnie z podanym planem;  

• tworzę przymiotniki od rzeczowników;  

• rozwiązuję zadania wymagające umiejętności praktycznych; 

• projektuję okładkę książki; 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Spotkanie z psem Lampo. 

W zeszycie napisz notatkę: metryczkę książki (tytuł, autor, bohaterowie, czas i miejsce akcji oraz 

plan wydarzeń).  

Wykonaj ćwiczenia str. 65 – 66 (zadanie 3 i 6 zapisz w zeszycie). 

 

Edukacja matematyczna 

Wykonaj ćwiczenia str. 80 – 81. 

 

Edukacja plastyczna 

Zaprojektuj okładkę książki „O psie, który jeździł koleją” – wykonaj pracę plastyczną.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Lekcje kl. 3 – 05.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 2 

 

 

religia 

 

Temat: Moja osobista Kapliczka. 

 

Narysuj Kapliczkę i postaraj się ją udekorować. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

w-f Temat: Ogólnorozwojowe ćwiczenia ruchowe. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonujesz ćwiczenia gimnastyczne  

 

Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne ze skakanką – skoki na skakance w marszu i w biegu. Następnie 

krążenia ramion – obie ręce, jedna ręka, w przód, w tył, na przemian itp. Jeśli będzie ładna pogoda 

spróbuj swoich sił w biegu z przeszkodami i rzucaniem do celu.  

Na koniec zaproś rodziców lub rodzeństwo do zabawy – Gra „Berek” na jednej nodze. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

 

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). 
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