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kl. III 
 

czwartek 07 maja 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

religia 

 

Temat: Cudowne ozdrowienie. 

 

Dlaczego Pan Jezus uzdrawia ludzi? – zastanów się i porozmawiaj o tym z rodzicami.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• odpowiadam na pytania do wysłuchanego tekstu informacyjnego; 

• układam i zapisujesz zdania złożone;  

• zapisuję wyrazy w kolejności alfabetycznej; 

• rozwiązuję zadania wymagające logicznego myślenia matematycznego; 

• znasz pojęcia związane z pracą malarza; 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: W pracowni mistrza Matejki. 

Podręcznik str.22–23. Na pytania 1-3 odpowiedz ustnie rodzicom. Otwórz ćwiczenia na str. 16-17 i 

wykonaj ćwiczenia. Zadanie 3 oraz zieloną kropkę z polecenia 4 wykonaj w zeszycie. (zapisz temat) 

Edukacja matematyczna                                                                                 

Ćwiczenia str. 59 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Edukacja plastyczna 

Jestem małym Polakiem – rysowanie herbu. Narysować kontury herbu. Twoim zadaniem jest 

przedstawienie herbu małego patrioty. W pracy możesz wykorzystać różne techniki plastyczne, np. 

wydzierankę, wyklejanie plasteliną, rysunek. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

j.angielski Topic: We must hurry! – Musimy się spieszyć. 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo związane z podróżowaniem  

Przepisz i przetłumacz słownictwo ze strony 84 (na samej górze). 

Ex.1 page 84 

 

Przeczytaj tekst. Znajdź i wypisz w zeszycie jak najwięcej słów związanych z podróżowaniem. 

Ex.2  page 85 

 

Popatrz na plecaki Jane i mamy. W zeszycie wypisz co mają w środku. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

mailto:drnprystasz@gmail.com
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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). 

 

 


