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kl. III 
 

poniedziałek 04 maja 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

w-f 

Temat: Ćwiczenia i zabawy ruchowe z piłkami – rzucanie, chwytanie i kozłowanie. 

 

NaCoBeZU: 

• ćwiczę chwyty i kozłowanie piłki oraz podania do partnera; 

 

Ćwiczenia wykonaj na terenie swojego podwórka, czyli w ogrodzie bądź przed domem. 

Rozgrzewka: bieg truchtem z krążeniem ramion w przód, w tył, ze skłonem i dotknięciem podłogi, 

z wyskokiem.  

Ćwiczenia z piłką koszykową lub inną jaką posiadasz: przerzucanie piłki nad głową z lewej do 

prawej ręki; przekładanie piłki między nogami na wysokości kolan w pozycji w rozkroku; odbijanie 

piłki lewą, potem prawą ręką w pozycji rozkrocznej w lekkim przysiadzie; kozłowanie piłki prawą, 

później lewą ręką z pozycji stojącej do przysiadu.  

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

NaCoBeZU: 

• wypowiadam się na temat własnych spostrzeżeń; 

• czytam ze zrozumieniem teksty informacyjne i wykonuję do nich ćwiczenia; 

• wyjaśniam znaczenie wybranych przysłów o maju;  

• wymieniam nazwy kwiatów, drzew i krzewów kwitnących w maju; 

• wyjaśniam i pamiętam pisownię omawianych wyrazów o tematyce wiosennej;   

• wykonuję elementy do makiety ogrodu majowego; 

 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Edukacja polonistyczna 

Temat: Co nas czeka w maju? 

Przeczytaj informacje z podręcznika str. 16-17. I zrób notatkę w zeszycie z najważniejszymi 

informacjami, tak, jak robimy to, co miesiąc. Otwórz ćwiczenie na str. 12-13 i wykonaj zadania. 

 

Edukacja techniczna (do piątku) 

Makieta ogrodu majowego – praca plastyczno – techniczna. Oklej płytę styropianową zieloną 

bibułą, Wykonaj elementy do ogrodu wg własnej inwencji z kolorowego papieru i bibuły. Osadzaj 

je na patyczkach, również oklejonych kolorowym papierem lub bibułą. Patyczki wbijaj w styropian, 

tworząc scenkę przedstawiającą majowy ogród. Zrób kwiaty, drzewa, krzewy, zwierzęta ogrodowe 

(owady, ślimaki, ptaki, żaby itp.).  

 

Edukacja matematyczna 

Wykonaj ćwiczenia str. 55 

 

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). 

 

 


