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kl. III 
 

czwartek 30 kwietnia 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

religia 

 

Temat: Pragniemy, by Chrystus królował. 

 

Odszukaj w książeczce do nabożeństwa i zaśpiewaj pieśń Króluj nam Chryste. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NACOBEZU 

• czytam teksty informacyjne i wypowiadasz się na ich temat;  

• znam zasady zachowania się w parkach narodowych; 

• redaguję opis łosia zgodnie z podanym planem; 

• odejmuję liczby trzycyfrowe, wykonując obliczenia pisemne;  

 

Edukacja przyrodnicza  

Temat: W parku narodowym.  

Podręcznik str.10-11.  

Otwórz zeszyt i zapisz temat, a pod nim kilka ważnych informacji: 

W Polsce utworzono 23 parki narodowe. Najbardziej znane to: Słowiński PN, Białowieski PN, 

Biebrzański PN, Ojcowski PN, Pieniński PN. W parkach narodowych wolno: robić zdjęcia i filmy, 

poruszać się wyznaczonymi szlakami i ścieżkami, zwiedzać i obserwować środowisko naturalne. 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Nie wolno: schodzić ze szlaków, zakłócać ciszy, zrywać roślin i grzybów, niszczyć roślin oraz 

zwierząt, a także ich schronień, płoszyć zwierząt, śmiecić, rozpalać ognisk.  

Podręcznik str. 12- polecenie 2 (kropeczkę) zrób w zeszycie.  

2.Otwórz ćwiczenia na str. 8-9 i wykonaj ćwiczenia. Polecenie 4 wykonaj w zeszycie.  

 

Edukacja matematyczna                                                                                  

Podręcznik str. 39 – przeanalizujcie zadania – zadanie 2 zrób w zeszycie.   

Ćwiczenia str. 54. 

 

Edukacja plastyczna 

Polecenie 3 z ćwiczenia – wykonaj plakat przedstawiający dowolny polski park narodowy.  

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

j.angielski Topic: Let’s go to the Egypt. – Jedźmy do Egiptu. 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo związane z podróżowaniem i Egiptem; 

Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski słownictwo ze strony 82 w podręczniku. (na 

samej górze) 

Ex.1 page 82 – podręcznik 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 
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Przeczytaj tekst. W zeszycie wypisz jak najwięcej wyrazów związanych z Egiptem, które uda Ci się 

znaleźć w tekście. 

W ćwiczeniach wykonaj zadania 1 i 2 ze strony 104. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

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). 

 

 


