
Klasa 3bf 

Arkusz pracy nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela:  Małgorzata Chmielewska  

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 przez dziennik elektroniczny, 

pocztę służbową, platformę Google Suite.  

 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

Praca  zdalna w miejscu zamieszkania.  

Nazwa przedmiotu- edukacja wczesnoszkolna 

Klasa  III b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 

platforma Google Suite. Terminy konsultacji 

codziennie w godz. pracy.   

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.  

15.04 - 17.04   

Wymarzony zawód. Redagowanie zdań na 

temat własnej przyszłości. Utrwalanie 

pisowni nie z czasownikami. Utrwalanie 

pojęcia liczebnik - gramatyka. Liczebniki 

główne i porządkowe. Zapisywanie 

liczebników w prawidłowej formie.  

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Kształcenie umiejętności kodowania  

rysunku. Rozdzielność mnożenia.   

 

20.04 – 24.04  

Przygoda z szyciem. Nauka szycia. 

Co to jest reklama?  

Szczęśliwe zakończenie- komiks.  

Nasz przyjaciel kot.  

Zabawy z ortografią.  

Co to jest koło?  

Elementy kodowania.   

Rozdzielność dzielenia.  

Rozwiązywanie zadań.  
 

 

 

 

 

 



Arkusz pracy nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela: Rutkowska Małgorzata 

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  

Platforma Google Suite oraz dziennik 

elektroniczny 

 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

Nazwa przedmiotu: zajęcia komputerowe  

Klasa III b 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami.  

 Za pośrednictwem platformy Google Suite  

i dziennika elektronicznego. 

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.  

 

 

 

 

 

 

-  Edytor tekstu - uzupełnianie tabeli 

-  Edytor tekstu - formatowanie tekstu. 

Arkusz pracy nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela: Kamila Dżaman-Wojtusik 

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 po 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, 3b  
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: 

 od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

 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., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

br.  

 

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

Obraz ``Jezu ufam Tobie” 

 

 


