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kl. III 
 

środa 10 czerwca 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• wypowiadam się o własnych planach na wakacje; 

• uzupełniam kartkę z kalendarza i wykorzystuję informacje z niej odczytane;  

• wyjaśniam znaczenie przysłów związanych z lipcem i sierpniem; 

• znam podstawowe zajęcia rolnika w czasie żniw i podajesz rodzaje zbóż; 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Wakacyjne plany.  

1. Podręcznik str. 68 – 69.  Przeczytaj informację na temat wakacyjnych miesięcy. Tym razem nie 

musisz robić notatki.  

2. Otwórz ćwiczenia str. 78 – 79.  

 

Edukacja muzyczna 

Piosenka „Muzyczny pociąg”- spróbuj pośpiewać. Na stronie 102 w książce do muzyki wykonaj 

Stację Muzyka – wykreślankę.  

 

Edukacja przyrodnicza (Notatka) 

Żniwa-czas zbiorów zbóż w okresie lipca i sierpnia. Popularne zboża uprawiane najczęściej przez 

rolników to: żyto, pszenica, rzepak, jęczmień, owies. W ramach przypomnienia- rzepak jest rośliną 

oleistą.  

 

messenger 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Wykorzystanie zbóż: 

np. żyto – mąka żytnia, pasze; pszenica – mąka pszenna, otręby pszenne, kasza manna, mąka do 

wyrobu makaronów i ciast, mąka krupczatka; owies – płatki owsiane, otręby owsiane, pasza, kasze; 

jęczmień – mąka, kasza, płatki. 

Narzędzia i maszyny rolnicze: 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

informatyka 

 

Temat: Scratch – moja gra cz.2. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię pracować online w programie Scratch; 

• wiem jak projektować poziom gry; 

• potrafię dodać punktację do projektu; 

 

Otwórz stronę https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted kontynuuj pracę nad swoją 

własną grę z kotem. Spróbuj sprawić, aby gra liczyła. Może uda się nauczyć kota ruszać? Wypróbuj 

dostępne funkcje.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

w-f Temat: Wypoczywamy aktywnie – zabawy i gry ruchowe. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję ćwiczenia ruchowe; 

 

Wybierz się na świeże powietrze, spacer i wykonaj kilka prostych ćwiczeń gimnastycznych – kilka 
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skłonów, przysiadów, pajacyków. Wyznacz sobie start oraz metę i pobaw się z rodzeństwem w 

wyścigi – niech wygra lepszy. Poproś Rodzeństwo lub Rodziców i wybierzcie się na przejażdżkę 

rowerową.  

 

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). 

 

 


