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kl. III 
 

czwartek 21 maja 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

religia 

 

Temat: Sakramenty święte – Chrzest. 

 

Poproś rodziców, aby pokazali Ci zdjęcie z Twojego chrztu i omówili przebieg. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• czytam tekst informacyjny  

• rozpoznaję i nazywam wody stojące, płynące i zbiorniki sztuczne  

• piszę własną opinię o zachowaniu innych ludzi 

• wiem, jak woda krąży w przyrodzie 

• czytam i piszę liczby słowami i cyframi w zakresie 100 000  

• ćwiczę chwyty i podania piłki do partnera oraz kozłowanie piłki 

 

Edukacja przyrodnicza 

Temat: Woda, bezcenny dar.  

Podręcznik str.38 – 39. Na pytania 1 odpowiedz ustnie.  

W zeszycie zapisz temat oraz notatkę.  

Wszystkie wody znajdujące się na lądzie możemy podzielić na płynące i stojące. Wody płynące 

to rzeki, strumienie i potoki, czyli takie, które są w stałym ruchu. Różnią się między innymi 

wielkością, głębokością, szerokością. Wody stojące to jeziora, stawy, bagna i mokradła. Są to 

zbiorniki śródlądowe, czyli otoczone ze wszystkich stron lądem. Woda od zawsze krąży w 

przyrodzie zmieniając nieustannie stan skupienia z gazowego w ciekły i odwrotnie. Pod wpływem 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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promieni słonecznych oceany, morza, rzeki, jeziora oraz woda, znajdująca się w glebie i roślinach 

paruje i w postaci pary wodnej trafia do atmosfery. Powstają z niej chmury, a z nich deszcz, który 

spada na Ziemię.  

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

 

Edukcja matematyczna           

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 000. 

Podręcznik str. 54-55- przeanalizuj zadania.                                                           

Ćwiczenia str. 68. 

 

Edukacja polonistyczna 

Otwórz ćwiczenia na str. 39-41 i wykonaj ćwiczenia. Zadanie 5 wykonaj w zeszycie.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

j.angielski Topic: Unit 7 review 2. – Dział 7 powtórzenie 2. 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo związane z podróżowaniem  

• umiem napisać, która jest godzina 

 

W ramach powtórzenia do testu wykonaj całą stronę 109 w ćwiczeniach oraz zadanie 1 na stronie 

110. Zadanie 3 na stronie 111 jest dla chętnych. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00.  

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/slownik#atmosfera
https://www.youtube.com/watch?v=ylxVLAxOxDY
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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). 

 

 


