
TYGODNIOWY PLAN PRACY DLA KLAS 1–3 
OD 6 kwietnia 2020 r. DO 8 kwietnia 2020 r. 

 
PODZIAŁ GODZIN DLA KLAS 1 – 3  
 
Określenie formy sprawdzania "zadanie domowe z podanego materiału" oznacza, że 
poszczególni nauczyciele w kontaktach z zespołami klasowymi określą do kiedy, w jakiej 
formie trzeba zadanie wykonać, przekazać i jak będzie oceniane. 

Data Klasa Zajęcia 
edukacyjne 

Zadania  
do wykonania 

Formy 
sprawdzania 

Dyżur 
nauczyciela 

Uwagi                       
o 

realizacji 
PONIEDZIAŁEK 

06.04.2020 
3 Edukacja 

wczesnoszkolna 
1. edukacja przyrodnicza: Poznanie roślin zbożowych 
uprawianych w Polsce. 
Przeczytaj tekst w podręczniku na s. 48-49.   
Zapisz w zeszycie nazwy produktów zbożowych, które 
jadasz. 
Wykonaj zadania na s. 39 w ćwiczeniach. 

2. edukacja matematyczna: Odejmowanie liczb 
trzycyfrowych  w zakresie 1000. 
Podręcznik s.43 Zad 1 i 3 w zeszycie 
Ćwiczenia s.35 

3. edukacja techniczna: Przygotuj dla rodziny wiosenne 
kanapki. 

Zadanie 
domowe z 
podanego 
materiału 

11:30-12:30  

 3 religia     

WTOREK 
07.04.2020 

3 Wychowanie  
fizyczne 

Ćwiczenia z wykorzystaniem krzesła. 
https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 

Wyznacz trasę na swoim podwórku i wykonaj bieg 
slalomem między drzewami, krzaczkami itp. Poproś 
rodziców lub rodzeństwo o mierzenie czasu. Biegnąc 
drugi raz staraj się pobić swój pierwszy wynik. 
 

potwierdzenie 
rodzica w 
dzienniku 
elektronicznym 

  

 3 Edukacja 
wczesnoszkolna 

1. edukacja plastyczna: Pisanka 3D.  

 Wykonaj rosnące farby ze składników: 1 
porcja mąki, 1 porcja soli, 1 porcja wody 
oraz barwnik np. kilka kropel farby 
plakatowej, tuszu itp.  

 Masa powinna być dość gęsta, ale płynna 

 Na kartce z bloku technicznego namaluj 
pisankę za pomocą wykałaczki, patyczka, lub 
łyżeczki – nakładaj farbę grubą warstwą. 

 Włóż obrazek na 30 sekund do 
mikrofalówki, poproś rodziców o pomoc i 
nadzór nad tym etapem pracy. 

Dokładna instrukcja i szablony do pobrania na stronie: 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/pisanki-3d-
praca-plastyczna/ 

2.edukacja polonistyczna: Wielkanocne zwyczaje. 
Przeczytaj tekst „Wielkanocne zwyczaje” ze strony 99 w 
podręczniku.  
Opisz w zeszycie wygląd wybranej ozdoby 
wielkanocnej, ciasta lub potrawy. 
 
Wykonaj zadania w ćwiczeniach s. 79, 85 
 

Zadanie 
domowe z 
podanego 
materiału 

13:00-14:00  

ŚRODA 
08.04.2020 

3 j. angielski Miary. 
Podręcznik s. 48-49 

 8:55-9:40  

 3 Edukacja 
wczesnoszkolna 

1. edukacja muzyczna: Zamień się w kompozytora i 
poeksperymentuj z muzyką na chrome music lab. 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments 

2. edukacja matematyczna: Dodawanie liczb 
dwucyfrowych z przekraczaniem progu setkowego. 

Zadanie 
domowe z 
podanego 
materiału 

16:00-17:00  

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8


Podręcznik s. 47 Zad. 2 i 3 rozwiąż w  zeszycie. 
Spróbuj rozwiązać pozostałe zadania, możesz, ale nie 
musisz ich zapisywać. 
Ćwiczenia s. 38. 

Dla chętnych: Zagraj na platformie eduelo: matematyka 
– dodawanie – dodawanie do 1000 pozostałe części, 
możesz również wykonać zadania na odejmowanie do 
1000. 

 


