
Lekcje kl. 3 – 05.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. III 
 

wtorek 05 maja 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• odpowiadam na pytania do wysłuchanego tekstu informacyjnego; 

•  uzupełniam kartki z kalendarza nazwami świąt majowych zgodnie z zasadami ortografii; 

• wiem, co zawiera konstytucja;  

• piszę poprawnie wyrazy z h i rzeczowniki z zakończeniem -cja; 

• znam symbole narodowe oraz zasady zachowania się wobec nich;  

• rozwiązuję zadania, wykorzystując obliczenia pisemne; 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Majowe święta 

Przeczytaj teksty ze str.18-20. W zeszycie zapisz temat oraz najważniejsze informacje: 

W maju obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych, które dla nas Polaków mają ogromne 

znaczenie. Są to: 1 MAJA – Święto Pracy, 2 MAJA – Święto Flagi Państwowej, 3 MAJA – Święto Konstytucji 

3 Maja.  

 

Konstytucja- to zbiór najważniejszych praw w państwie. Gwarantuje ona, iż państwo będzie stało na straży 

wolności obywateli i traktowało wszystkich sprawiedliwie. Obecnie w Polsce rządzi: Sejm i Senat, Prezydent, 

Premier, Sądy oraz wszyscy dorośli obywatele Polski.  

Odpowiedz w zeszycie na pytanie : 3, 4 i 5 ze str. 20 (podręcznik) 

Przeanalizuj informacje ze strony 21 z podręcznika „Co piszemy wielką, a co małą litera?”. Rameczkę zieloną 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2023.03.2020%20-%2027.03.2020/Zadania%2025.03.2020/zadania%2025.03.2020%20-%20WORD/nauczycielejawty@wp.pl
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przepisz do zeszytu oraz wykonaj ćwiczenie 2 i 3. 

Otwórz ćwiczenia na str. 14-15 i wykonaj polecenia. Nie pisz żadnego ćwiczenia w zeszycie. 

 

Edukacja matematyczna                                                                   

Podręcznik str. 42- przeanalizuj zadania 1-4.  

Wykonaj ćwiczenia str. 56. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

j.angielski 

 

Topic: Let’s go to the Egypt 2. – Jedźmy do Egiptu. 2 

 

NaCoBeZU: 

⚫ znam słownictwo związane z podróżowaniem i Egiptem; 

NA OCENĘ: W zeszycie wykonaj zadania 2 (dotyczy tekstu str.82) i 3 z podręcznika ze strony 83 oraz zadanie 

4 ze strony 105 w ćwiczeniach. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Wesołe buźki – kodowanie. 

Dorysuj brakujące elementy. 

 

 

 

messenger  

jawty.szkola@op.pl 

jawty.szkola@op.pl
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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). 

 

 


