
Klasa 3af 

Arkusz pracy nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Gac 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

 

- kontakt z rodzicami i uczniami poprzez 

dziennik elektroniczny, komunikatory, 

platformę Google Suite, 

- samoocena uczniów po wykonanych 

tematach lub działach, 

- wystawiane ocen za wykonane karty pracy 

wstawiane na platformę lub informacja 

zwrotna za wykonanie zadań, 

- przekazywanie wyników na podstawie 

wykonanych zadań na platformach 

internetowych np. squla.pl  

 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania  

 

 

Nazwa przedmiotu: edukacja wczesnoszkolna 

Klasa 3a 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 

platforma Google Suite.  

Terminy konsultacji: każdego dnia w 

godzinach pracy; w miarę potrzeb. 

 

4) zakres treści nauczania do 

zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia 

br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

br.  

 

15- 17 kwietnia 

ed. polonistyczna- blok tematyczny –

„Historia z wyobraźnią”: pisownia wyrazów 

z trudnościami ortograficznymi, pisanie 

opowiadania, utrwalenie pisowni „nie” z 

czasownikiem, czytanie ze zrozumieniem. 

ed. matematyczna –powtórkowy zawrót 

głowy: liczba, cena, wartość, tabliczka 

mnożenia, działania z niewiadomą 

(okienkami). 

20 – 24  kwietnia  

ed. polonistyczna i przyrodnicza– cd. bloku 

tematycznego  „Historia z wyobraźnią”: 

wymarzony zawód – pisownia nazw 

zawodów, liczebnik, klucz do sukcesu,  nasz 

przyjaciel kot, rodzaje rzeczownika, Dzień 

Ziemi. 

 ed. matematyczna: powtórkowy zawrót 

głowy: działania na liczbach trzycyfrowych, 

rozwiązywanie zadań o podwyższonym 

stopniu trudności, rozdzielność mnożenia i 

dzielenia względem dodawania. 

 

 

 



 

Arkusz pracy nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela: Kamila Dżaman-Wojtusin 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im informacji i uzyskiwania 

informacji zwrotnej od uczniów, np. dziennik elektroniczny  
 

Komunikacja  poprzez 

dziennik elektroniczny, 

pocztę służbową,  

platforma G Suite. 

2) przewidywane miejsce pracy- praca zdalna w miejscu 

zamieszkania  
 

praca zdalna w miejscu 

zamieszkania  

 

 

Nazwa przedmiotu: język angielski  

Klasa 3a  
3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 

platforma G Suite.  

Terminy konsultacji: środy i piątki w godz. 

9:00-12:00 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

15-17.04: Meal times – poznajemy nazwy 

posiłków i artykułów spożywczych oraz 

mówimy wierszyk. 

 

20-24.04: Sandy’s breakfast – słuchamy, 

czytamy i odgrywamy historyjkę obrazkową 

oraz zapisujemy godziny.  

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Marek Ruciński 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

Classroom, mesenger, vulcan  

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

praca zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Nazwa przedmiotu: Religia  

Klasa I-III 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

Classroom, mesenger, vulcan  

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

a) Niedziela Miłosierdzia Bożego,  
b) Święta Siostra Faustyna,  

Obraz ``Jezu ufam Tobie” 

 



b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

 


