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kl. III 
 

środa 13 maja 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię zareklamować ulubioną książkę;  

• znam korzyści płynące z czytania książek;  

• porządkuję tytuły książek i nazwiska autorów w kolejności alfabetycznej;  

• numeruję zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń;  

• mnożę i dzielisz liczby przez 10;  

• wykonuję kompozycję przestrzenną;  

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Kto lubi czytać? 

Podręcznik str. 30-32 – przeczytaj czytankę i odpowiedz ustnie na pytania 1–3. Na 4 pytanie 

odpowiedz w zeszycie.  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 26-28. Polecenia 4 i 7 wykonaj w zeszycie.  

 

Edukacja muzyczna  

Zaśpiewaj piosenkę „Książki, książki, książki” podręcznik str. 86-87. 

Przeczytaj informację na stronie 89 i wykonaj ćwiczenie 4.  

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb przez 10 w zakresie 1000. 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Przeanalizuj zadania z podręcznika str. 45. Następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.62. 

 

Informację zwrotna proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

informatyka 

 

Temat: Wstęp do programu animatron. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem dodać tło i postacie w programie animatron; 

• potrafię dodać tekst oraz go modyfiować; 

• wiem czym jest in effect i jak go zmienić; 

 

Do wykonania tej lekcji będzie Ci potrzebny komputer, przeglądarka (Edge i explorer nie zadziała) i 

pomoc rodziców. 

1. Wejdź na stronę https://www.animatron.com/studio/lite-mode kliknij start creating a 

następnie się zarejestruj; 

2. Przejdź przez zadania z poradnika, który zobaczysz; 

 

Na następnej lekcji będziesz kontynuować pracę w tym programie  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

w-f Temat: Gry i zabawy ruchowe. 

 

NaCoBeZU: 

• Ćwiczysz swoją kondycję i rozwijasz sprawności ruchowe; 

 

Poćwicz https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.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). 

 

 


