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kl. III 
 

środa 27 maja 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• znam podstawowe rodzaje praw i prawa dziecka  

• wypowiadam się na temat samodzielnie przeczytanej książki i wysłuchanego fragmentu  

• wykorzystuję zdobytą wiedzę w zadaniach tematycznych, pracując w grupie piszę poprawnie 

nie z przymiotnikami  

• obliczam sumy i różnice w zakresie miliona  

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Nasze podwórko. 

Podręcznik str. 46 – 48.  Przeczytaj lekturę i odpowiedz na pytania pod tekstem. Na pytania 1 – 3 

ustnie, a na 4 i 5 w zeszycie.  

Otwórz zeszyt na środku napisz Pisownie nie z przymiotnikami (przepisz zieloną rameczkę ze str. 

49.  

Wykonaj polecenie 2 i 3 ze str. 49 w zeszycie.  

Otwórz ćwiczenia str. 50 – 51.Polecenie 5 zapisz w zeszycie. 

 

Edukacja matematyczna 

Wykonaj zadania z ćwiczeniach str. 72 – 73. 

 

Edukacja muzyczna 

 

messenger 

nauczycielejawty@wp.pl 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2023.03.2020%20-%2027.03.2020/Zadania%2025.03.2020/zadania%2025.03.2020%20-%20WORD/nauczycielejawty@wp.pl


Lekcje kl. 3 – 27.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 2 

 

Piosenka „Na cztery i na sześć” – posłuchaj i pośpiewaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=lwbUyCFEHq4 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

informatyka 

 

Temat: Animatron. Tworzymy opowieść cz.4. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem dodać tło i postacie w programie animatron; 

• potrafię dodać tekst oraz go modyfikować; 

• wiem czym jest in effect i jak go zmienić; 

 

Doszlifuj swoją pracę i prześlij do oceny.  Być może trzeba będzie wprowadzić jeszcze jakieś 

poprawki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 29.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

w-f Temat: Ćwiczenia gimnastyczne. 

NaCoBeZU: 

• wykonuję ćwiczenia z piłką zgodnie z podanymi zasadami 

• ćwiczę swoją kondycję i rozwijasz sprawności ruchowe. 

 

Ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe z piłką – rzucanie, chwytanie i kozłowanie.  

W pozycji stojącej: przenoszenie piłki z ręki do ręki wokół tułowia, skłony tułowia w bok i w przód 

z piłką w uniesionych dłoniach, przekładanie piłki pod uniesionymi kolanami, turlanie piłki po 

podłodze między nogami (ósemki). 

W siadzie: niskie kozłowanie piłki z boków i z przodu, lewą i prawą ręką, podawanie piłki 

do partnera.  
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nauczycielejawty@wp.pl 
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W siadzie skłony tułowia w przód: skłon – wydech, wyprost – wdech. 

 

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). 

 

 


