
 

Klasa 3bf 

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  
oraz telefonicznie.  

2) przewidywane miejsce pracy- praca 
zdalna w miejscu zamieszkania  
 

Praca  w miejscu zamieszkania.  

 

Nazwa przedmiotu - edukacja wczesnoszkolna 

Klasa 3b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 
platforma Google Suite. Terminy konsultacji 
codziennie w godz. 8:00-11.30  

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

 od 26 marca do 27 marca br., 
 od 30 marca do 3 kwietnia br.  
 od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

26.04 - 27.04   Pisownia wyrazów z utratą 
dźwięczności. Układanie dalszego ciągu 
historyjki. Gatunki filmowe. Ćwiczenia 
ortograficzne. Rozwiązywanie i układanie 
zadań tekstowych. 
30.04 – 3.04 Podróże z Bratkiem – Ameryka 
Północna. Zwierzęta Ameryki Północnej. 
Praca z tekstem. Wykonanie karty do albumu 
o zwierzętach Ameryki. Ćwiczenia 
ortograficzne i gramatyczne. Utrwalanie 
liczebnika i przysłówka.  
Oś liczbowa. . Rozwiązywanie grafów.  
Utrwalanie tabliczki mnożenia i dzielenia. 
Kształcenie liczenia w pamięci.  
6.04 – 10. 04 Wyobrażnia. Pisanie zdań na 
podany temat. Pisownia – ę, - ą na końcu 
wyrazów. Układanie pytań.  
Rozdzielność mnożenia względem 
dodawania. Różne sposoby obliczania 
działań. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
Rozwiązywanie działań z okienkiem. 

 

 

 



Nazwa przedmiotu: język angielski 
 

Klasa 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: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

26-27.03 Powtórzenie liczb w zakresie 10-
100 oraz wiadomości na temat brytyjskiej 
waluty. 
30.03-3.04 Measuring- ćwiczenie formy 
pisemnej wymiarów i jednostek miary.  
6.04-10.04 Meal times – poznajemy nazwy 
posiłków i artykułów spożywczych oraz 
mówimy wierszyk. 

 
 
Nazwa przedmiotu: religia 
 

Klasa 3 
proponowane formy i terminy 
konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

W czasie planu lekcji, które odbywały się podczas 
zajęć w szkole  

zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a) klasy 1-3 Pierwsze przykazanie Boże 
 

b) klasy 1-3 siódme przykazanie Boże  
 

c) klasy 1-3 ósme przykazanie Boże  
 

 

Nazwa przedmiotu: zajęcia komputerowe 

Klasa 3b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 
platforma G Suite.  

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

d) od 26 marca do 27 marca br., 
e) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
f) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

26-27.03 -------- 
30.03-3.04-  dołączenie do zajęć w aplikacji 
Classroom 
6.04-10.04 - Edytor tekstu "Święta tuż, tuż" 

         


