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kl. III 
 

środa 24 czerwca 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

Temat: Nie mówimy żegnaj, lecz do widzenia! 

 

NaCoBeZU: 

• piszę kilka zdań na wskazany temat; 

• wskazuję na mapie większe miasta; 

• wymieniam znane zabytki miast; 

• czytam ze zrozumieniem teksty informacyjne;  

• wypowiadam się na omawiany temat w formie ustnej i pisemnej; 

 

Edukacja przyrodnicza 

Napisz w kilku zdaniach, gdzie chciałbyś spędzić wakacje? Jakie zakątki chciałbyś odkryć, co 

zobaczyć, zwiedzić? Dlaczego akurat te miejsca? 

  

Edukacja polonistyczna 

• https://wordwall.net/pl/resource/1463027/zagadki-dla-bystrzak%C3%B3w  Zagadki 

• https://wordwall.net/pl/resource/1542421/czytanie-ze-zrozumieniem-wiosna- czytanie ze 

zrozumieniem 

• https://view.genial.ly/5e8a1673ba81d90dfb5cd153/interactive-image-basniowy-pokoj-

zagadek - pokój zagadek 
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Edukacja matematyczna 

• https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100/ 

• https://szaloneliczby.pl/odejmowanie-w-zakresie-100-wstaw-brakujaca-liczbe/ 

• https://szaloneliczby.pl/jednosci-dziesiatki-setki-tysiace/ 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

informatyka 

 

Temat: Scratch – moja gra cz. 3. 

 

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 25.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

discord 

w-f Temat: Czy sport jest ważny? Film edukacyjny. Spacer  

 

NaCoBeZU: 

• wiem, że sport jest bardzo ważny w naszym życiu; 

• oglądam film edukacyjny oraz spaceruję; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZZKiGbu40w 
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https://www.youtube.com/watch?v=KSmjz0wjh9M 

 

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). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSmjz0wjh9M

