
- Zdalne nauczanie, klasa 3a 

Tydzień drugi nauki zdalnej: 16.11.- 20.11.2020 

 

Drodzy uczniowie! 

Wytyczne do pracy z w-f macie na cały tydzień na stronie naszej szkoły, ale 

jeden raz w tygodniu będziemy się spotykać na Skype zgodnie z planem lekcji. 

Wejście przez dziennik elektroniczny. Link wam prześlę na dziennik 

elektroniczny. W tym tygodniu spotkamy się w poniedziałek o godzinie 11.50  

 

Temat 1: 

 Co należy wiedzieć i do czego się stosować w czasie pandemii - Bajka o COVID 

19.  

Przesyłam ci link niżej. 

3 https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg 

 

- Zaproś rodziców i wspólnie obejrzyjcie bajkę aby dokładnie zapamiętać zasady 

obowiązujące w czasie pandemii. 

- Stosuj się do tych zasad. 

 

Temat 2:  

Znaczenie wody w życiu człowieka. 

Moi drodzy, pozostajemy z Olą i Stasiem, którzy w sposób zwięzły, łatwy, miły i 

przyjemny przekazują wam bardzo ważne dla zdrowia informacje. W filmiku 

(link niżej) powiedzą wam wszystko o znaczeniu picia wody. Zaproście rodziców 

i razem obejrzyjcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY 

 

Temat 3: 

Bomba witaminowa, czyli warzywa i owoce. 

I znów dla ciebie krótki filmik edukacyjny. Zapraszam   

https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg
https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY


https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY 

 

Zadanie dla chętnych: 

W obu filmikach, na końcu zawarte są pytania dla ciebie. Przyślij krótkie 

odpowiedzi najlepiej własnoręcznie napisane na adres: 

aniastepien8@o2.pl  lub na Messengera. Oceny czekają. 

PAMIĘTAJ!!!!!!! 

 

- Każdy ruch jest dobry: spacer, marsz, gra w piłkę, skakanka, jazda na rowerze, 

chodzenie po schodach, ćwiczenia gimnastyczne.  

- Siedzenie przed komputerem ogranicz do niezbędnego minimum. 

- Ćwicz w domu tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. 

- Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!!!!!!! 

 

Do zobaczenia na sali gimnastycznej-------wkrótce  

 

Jeszcze dla ciebie wierszyk: (przeczytaj koniecznie!) 

 

„Deszczyk pada, słońce świeci 

Baba Jaga masło kleci…” 

Przestań nudzić! – tak krzykniecie, 

kto dziś takie bajdy plecie, 

któż to w erze komputera 

czas tak cenny nam zabiera? 

A ja tylko moi mili, 

newsa mam z ostatniej chwili: 

teraz – nawet wbrew pogodzie – 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
mailto:aniastepien8@o2.pl


całodzienny ruch jest w modzie!!!!! 

 

 

 

 


