
Harmonogram zadań Nr 3 dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa: I a Kowolik Joanna 

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

15.04.2020 
środa 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.opolskie.pl J. Polski 
Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa I, część 3. 

Str. 66 i 67  (Przeczytaj głośno wyraz 
„szafa” podziel go na sylaby i na głoski. Zwróć 
uwagę na ilość głosek i liter w wyrazie. Głoskę 
sz zapisujemy za pomocą dwóch liter: 
„s” oraz „z”. Z tego powodu ilość głosek i liter 
w wyrazach z dwuznakiem „sz” będzie inna. 
Głosek będzie mniej niż liter.)  
 
Przygotuj się do głośnego czytania wybranego 
tekstu – str. 66 lub 67. Prześlij nagranie. 

Podkreśl ołówkiem w 
tekście ze str. 66 wyrazy z 
dwuznakiem 
„sz”. Czytaj je dokładnie i 
wyraźnie. Przelicz głoski 
i litery w tych wyrazach. 
Podziel je na sylaby. 
 
Przepisz wyrazy z 
Dwuznakiem „sz” do 
zeszytu. 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.opolskie.pl J. Polski 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa I, część 
3. 

Przeczytaj rymowankę str. 60. 
Zapamiętaj, że „sz” to dwuznak. 
Ćw. 1,2 str. 60 
Ćw. 3, 4,5 str. 61 

 

J. mn. beaklys17@eszkola.opolskie.pl W oparciu o video pt ;" Ostern Ratespiel” 
wybrać tylko jedno jajko z następujących 
kolorów: rot(czerwony), gelb(żółty)lub 
blau(niebieski), narysować je na kartce z bloku i 
podpisać w j niem., np: “ das blaue Ei” 
(niebieskie jajko) , “das rote Ei”(czerwone jajko)  
, “das gelbe Ei” (żółte jajko). 

  



RELIGIA stakozl81@eszkola.opolskie.pl  Podręcznik JESTEŚMY DZIEĆMI BOGA 
Temat 48: Pan Jezus spotyka się z Marią 
Magdaleną. 

(str. 118 i 119) 
1. Modlitwa na początek – Twoja ulubiona. 
2. Obejrzyj filmik: 
3. Pokoloruj obrazek ze strony 118. 
4. Zrób ćwiczenia 1,2 i 3 za strony 119. 
5. Zrób zdjęcie zrobionych ćwiczeń i przyślij na 

adres stakozl81@eszkola.opolskie.pl lub 
WhatsApp  

6. Zobacz co mówi Gienek1 o paschale. 
7. Zobacz co mówi Gienek2 o 

zmartwychwstaniu. 
8. Zapamiętaj: 

Symbolami Pana Jezusa zmartwychwstałego 
jest BARANEK WIELKANOCNY i świeca zwana 
PASCHAŁ.  
 

 

16.04.2020 
czwartek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.opolskie.pl Matematyka  Oblicz metodą doliczania. Najpierw uzupełniaj 
do dziesięciu, czyli 9 + 1. Potem dodawaj 
pozostałe elementy. Możesz używać 
patyczków. 

W zeszycie : 
9+2= 9+1+1= 
9+6= 
8+4= 
8+6= 
9+7= 
8+7= 
9+3= 
8+8= 
9+9= 
8+9= 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Platforma eduelo.pl Rozwiąż testy i graj w 3 dowolne quizy 
przyrodnicze. 

 

17.04.2020 
piątek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.opolskie.pl J. Polski 
Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa I, część 3. 

Str.68 i 69. 
Słuchanie opowiadania M. Przewoźniaka pt. 
„Zabawa w udawanie.” Wypowiadanie się na 
temat treści opowiadania na podstawie pytań 
do tekstu. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.opolskie.pl J. Polski 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa I, część 
3. 

Str. 62 ćw. 1,2,3. 
Str. 63 ćw. 4,5,6. 

 

J. angielski mardylk27@eszkoal.opolskie.pl Obejrzyj film i powtórz kolory 
https://www.youtube.com/watch?v=v-
BvRlsbUiU 

Zeszyt ćwiczeń Workbook 
s.54 ćw.6 
s.55 ćw.7,8 

Zapisz temat : Topic: 
Colours 

mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Efeq1eFT3dlDudIYc2Lr-0QBKvFz1QMA2pzrn6SuOBS2bw?e=xfIIe2
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/Lfq52yHVIeo
https://youtu.be/Ivs-wQ894jw


     

 

 

 

 

 

 

Wszystkie zadania umieszczone w harmonogramie są dla uczniów obowiązkowe i podlegają ocenie. 


