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kl. III 
 

czwartek 28 maja 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

religia 

 

Temat: Co dokonuje się podczas sprawowania Mszy Świętej? 

 

Posłuchaj pieśni „W kruszynie chleba Panie jesteś”. Spróbuj zaśpiewać. 

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

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• znam wybrane prawa dziecka i dokument, w którym są one zapisane 

• rozumiem rolę Rzecznika Praw Dziecka RP                                                                    

• czytam wiersz z odpowiednią intonacją  

• uczestniczę w rozmowach dotyczących praw dziecka  

• stosuję zasady poznanej gry dydaktycznej  

• wykonuję ilustrację do wybranego prawa dziecka 

 

Edukacja społeczna 

Temat: Mamy swoje prawa.    

Obejrzyj materiał 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 

Podręcznik str.50 – 51. Na pytania odpowiedz ustnie.  

W zeszycie zapisz temat oraz notatkę.  

Osoby i instytucje z najbliższego środowiska, które mogą dzieci wesprzeć w sytuacjach łamania ich 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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praw to np. najbliższa rodzina, wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciele, szkolny Rzecznik 

Praw Dziecka, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, sąd rodzinny. 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. 

Prawa dzieci są zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka. 

W Polsce ochroną praw dziecka zajmuje się Komitet Ochrony Praw Dziecka i Rzecznik Praw 

Dziecka. 

Wykonaj ćwiczenia str. 52 – 53. 

 

Edukacja matematyczna           

Podręcznik str. 62 – zadanie 4 zapisz w zeszycie. 

Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 74 – 75. 

 

Edukacja plastyczna 

Mamy swoje prawa – ilustrowanie praw dziecka. Praca dowolną techniką. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

j.angielski Topic: Knowledge checking worksheet  – Unit 7. Karta pracy sprawdzająca wiedzę z 7 

rozdziału. 

 

Otrzymasz kartę pracy z rozdziału 7, która sprawdzi Twoją wiedzę. Rozwiąż ją samodzielnie do 

godziny 18. Możesz odesłać uzupełniony plik albo zrobić zdjęcie jak już skończysz. Jeżeli nie masz 

takich możliwości, rozwiąż to na zwykłej kartce i prześlij zdjęcia. Powodzenia! Good luck! Karty 

pracy są 2. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

mailto:drnprystasz@gmail.com
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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). 

 

 


