
 

Klasa 3af 

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, eduelo, 

 

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 11 do 22 maja br.  

  

11 – 22 maja 

ed. polonistyczna i przyrodnicza: 

blok tematyczny - „Podróże palcem po 

mapie”: Ameryka Południowa, krajobraz, 

zwierzęta Ameryki Południowej, ćwiczenia 

ortograficzne - wprowadzenie pisowni „nie” z 

przymiotnikiem i przysłówkiem, ćwiczenia 

gramatyczne - wiemy potrafimy, umiemy. 

blok tematyczny- „Cieszymy się wiosną”: co 

oznaczają kolory i wzory w przyrodzie, gady 

płazy, od kijanki do żaby, stopniowanie 

przymiotników, pisownia wyrazów z „ż. 

 

ed. matematyczna –  powtórkowy zawrót 

głowy: działania na liczbach trzycyfrowych, 

wprowadzenie: netto, brutto tara, 

umiejętności praktyczne: zegar, kalendarz, 

zakupy, godziny, minuty, rozkład jazdy, 

rozwiązywanie zadań złożonych i 

nietypowych, obliczanie obwodu figur. 

 

 

 

 



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  

1) 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 

2) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) 11 do 22 maja br.  

 Breakfast around the World – słuchamy o 

śniadaniach w różnych krajach. 

Słuchamy, czytamy i odgrywamy historyjkę 

obrazkową.  

 

 


