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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. III 
 

środa 29 kwietnia 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NACOBEZU: 

• odpowiadam na pytania do wysłuchanego wiersza i przeczytanego tekstu;  

• wypowiadam się na temat znaczenia lasu dla przyrody i dla człowieka; 

•  rozpoznaję poznane części mowy i znasz zasady pisania listu;  

• stosuję zasadę pisowni nie z czasownikami;  

• rozwiązuję zadania, wykonując obliczenia pisemne; 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Las naszym skarbem.  

1.Podręcznik str. 8-9 – przeczytaj czytankę i tekst informacyjny na temat znaczenia lasu odpowiedz 

na pytania ustnie rodzicom. Na stronie 9 są pytania – na 1, 3 i 5 odpowiedz w zeszycie.  

2. Zeszyt ćwiczeń str. 6-7. Polecenie 3 wykonaj w zeszycie.  

 

Edukacja matematyczna 

Podręcznik str. 39 – przeanalizuj i zadanie 2 zrób w zeszycie.  

Ćwiczenia str. 53. 

 

Edukacja muzyczna 

Spróbuj pośpiewać piosenkę „Zbuntowana czwórka” i wykonać quiz muzyczny 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,665790-instrumenty_muzyczne.html 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,665790-instrumenty_muzyczne.html
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

informatyka 

 

Temat: Moje ulubione zwierzę. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak wstawić napis do prezentacji; 

• potrafię dodać zdjęcia do projektu; 

• wiem jak powinna wyglądać strona tytułowa; 

 

Dziś zrobisz stronę tytułową do prezentacji pt. Moje ulubione zwierzę. Do tego zadania będzie Ci 

potrzebny program Powerpoint lub Libre impress. Jeśli nie posiadasz żadnego pobierz darmowy 

egzemplarz z tej strony: https://www.libreoffice.org/download/download/. Po instalacji programu 

wykonaj kolejny slajd po stronie tytułowej. Możesz wzorować się na pracach ze strony 14,15 Twoje 

podręcznika. Całą prezentację będziesz robił kilka lekcji, dziś Twoje zadanie to 1 slajd po stronie 

tytułowej. Mogą być to zdjęcia i opis rasy.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.04.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

discord 

w-f Temat: Ćwiczenia gimnastyczne. 

 

NACOBEZU: 

• wykonuję ćwiczenia ruchowe; 

 

Poćwicz  

https://wordwall.net/pl/resource/1006021/w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch-rozdaj-kart%c4%99-i-

%c4%87wicz-po-ka%c5%bcdym 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

https://www.libreoffice.org/download/download/
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https://wordwall.net/pl/resource/1006021/w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch-rozdaj-kart%c4%99-i-%c4%87wicz-po-ka%c5%bcdym
../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 – 29.04.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 3 

 

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). 

 

 


