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str. 1 

 

kl. III 
 

czwartek 14 maja 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

religia 

 

Temat: Kochający Ojciec. 

 

Zastanów się, co powinien zrobić człowiek, aby otrzymać przebaczenie? 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• czytam tekst informacyjny i wypowiadasz się na podany temat;  

• omawiam zasadę pisania tytułów czasopism i gazet;  

• potrafię zapisać poznane wyrazy z h; 

• znam zasady pisania ogłoszenia i uzupełniasz jego tekst;  

• liczę tysiącami od wskazanej liczby i zapisujesz te liczb; 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Świat gazet i czasopism.  

Podręcznik str.33 – 34. Na pytania 1 – 2 odpowiedz ustnie. W zeszycie zapisz temat oraz informację 

ze strony 34 (czerwona ramka). Pod przepisaną informacją zrób ćwiczenia 1 – 3 (trudności 

ortograficzne – h). Przeczytaj pięknie wiersz Ale heca! – str. 35 i wyślij swoje nagranie – pamiętaj o 

interpunkcji!! 

Otwórz ćwiczenia str. 29 – 30 i wykonaj ćwiczenia. Zadanie 5 – czerwona kropeczka wykonaj w 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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zeszycie.  

 

Edukacja matematyczna           

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10 000. Przypomnienie pojęcia tona.         

Przeanalizuj zadania z podręcznika str. 46-47. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 63. 

 

Edukacja plastyczna 

Tworzenie własnego pisemka: Narysuj, namaluj….wykonaj dowolną techniką – kolaż itd. kilka 

stron własnego czasopisma – tytułowa strona musi zawierać hasła reklamujące – np. jeśli będzie to 

pisemko o modzie – ubrania, modelki, rolnictwo – ciągniki, zwierzęta itd. Możesz powycinać z 

różnych starych gazet litery, obrazki itd. Na tę pracę plastyczną masz czas do niedzieli. 

Informację zwrotna proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

j.angielski Topic: We must hurry! 3 – Musimy się spieszyć. 3 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo związane z podróżowaniem; 

 

Wykonaj zadania 3 oraz 5 na stronie 107 w ćwiczeniach. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00.  

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 
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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). 

 

 


