
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.  

 

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: 
od 11 maja do 15 maja 2020 r.  

od 18 maja do 22  maja 2020 r.  

 

11. 05 – 15.05  

Zwierzęta Ameryki Południowej 

Majowa piosenka. 

Matejko.  

Pisownia nie z przysłówkami.  

Powtórki ortograficzne.  

Dodawanie liczb trzycyfrowych.  

Utrwalanie mnożenia i dzielenia w zakresie 

100.  

Rozwiązywanie zadań tekstowych.  

 

18.05 – 22.05  

Gady i płazy. 

Od kijanki do żaby. 

Interesujące budowle. 

Trzy obrotne świnki.  

Odejmowanie liczb trzycyfrowych.  

Liczenie w zakresie 1000.  

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  

 

- za pośrednictwem platformy Google Suite 

- dziennika elektronicznego 
 



2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

 

Nazwa przedmiotu :zajęcia komputerowe  

Klasa IIIb 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

- za pośrednictwem platformy Google Suite 

- dziennika elektronicznego 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

od 11 maja do 15 maja br.  

od 18 maja do 22  maja br.  

 

 
 
 
-  Prezentacja multimedialna - animacja 
obiektów 
-  Prezentacja - przejścia slajdów 

 

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,  

platformę 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 11 maja do 15 maja br.  

od 18 maja do 22  maja br.  

 

 

Breakfast around the World – słuchamy o 

śniadaniach w różnych krajach. 

 

Słuchamy, czytamy i odgrywamy historyjkę 

obrazkową.  

 



 


