
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 25 maja do 05 czerwca br.  

  

25 maja – 05 czerwca 

ed. polonistyczna i przyrodnicza: 

blok tematyczny -  Co budujemy w Polsce i 

na świecie”: interesujące budowle, 

ekologiczne domy, co jest najważniejsze w 

domu, dlaczego ludzie budują mosty i tunele, 

transport lądowy, 

blok tematyczny- „Świat wokół nas”:  

architekt krajobrazu, projektowanie ogrodów, 

sekrety motyla 

blok tematyczny- „Świat dzieci”: za co 

najbardziej dzieci kochają swoje mamy, niech 

żyją dzieci, my dzieci mamy prawa, skróty i 

skrótowce, ćwiczenia gramatyczne i 

ortograficzne – powtórzenie. 

 

ed. matematyczna –  działania na liczbach 

trzycyfrowych z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, kolejność wykonywania 

działań, powtórkowy zawrót głowy - 

umiejętności praktyczne: jednostki miar, 

wagi, masy, pojemności,  

 

 

 



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) 25 maja do 05 czerwca br.  

 Hobbies – słuchamy poznajemy nazwy 

różnych hobby oraz mówimy wierszyk. 

Let’s play – czytamy, słuchamy i 

odgrywamy historyjkę obrazkową oraz 

słuchamy na temat hobby. 

 


