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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. III 
 

poniedziałek 01 czerwca 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

w-f 

Temat: Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

 

NaCoBeZU: 

• biorę udział w zabawach w terenie, przestrzegając ustalonych zasad; 

 

Dziś Twoje Święto, więc wybierz zabawę, na jaką masz ochotę – jazda rowerem, zabawa w berka, 

czy chowanego lub w dwa ognie. Nie zapomnij o małej rozgrzewce. Jeśli jest brzydka pogoda, 

włącz swoją ulubioną muzykę i potańcz 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

NaCoBeZU: 

• wypowiadam się o zasługach Janusza Korczaka dla dzieci; 

• biorę udział w rozmowach na temat idei Korczaka;  

• ćwiczę pisownię wyrazów z ż; 

• ćwiczę umiejętności rachunkowe w zakresie miliona;  

• wykonuję obliczenia zegarowe, pieniężne, pojemności, temperatury, długości i obwodów; 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Dobry doktor.   

 

Otwórz podręcznik na str. 54 – 55 i przeczytaj fragment Opowieści o Januszu Korczaku. Na pytania 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc
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str. 2 

 

1 – 3 odpowiedz ustanie, a na 5 odpowiedź napisz w zeszycie. 

Wykonaj ćwiczenia str. 56 – 57. Polecenie 2 zapisz w zeszycie.  

 

Edukacja matematyczna 

Podręcznik str. 65. Zadanie 9, 11 zrób w zeszycie.  

 

Edukacja społeczna – Janusz Korczak – Stary Doktor. 

https://www.youtube.com/watch?v=UEs8LlkILkU 

https://www.youtube.com/watch?v=S2nWD-4ziM8 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Przypominam o lekturze „O psie, który jeździł koleją” 

https://www.youtube.com/watch?v=Lkuy6n0l1aY 

 

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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