
 

Harmonogram zadań Nr 2 dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa: I b Anna Kozłowska 

Termin:  26 marca 2020 r – 27 marca 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy 

internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

Plan od 06.04.2020r. do 10.04.2020r. 

06.04.2020 
poniedziałek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 3. 

Wprowadzenie dwuznaków sz, Sz na podstawie wyrazu „szafa”. 
Analiza i synteza słuchowo wzrokowa wyrazów z głoską „sz”. 
Pisanie dwuznaków sz, Sz. 
 
 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 3 
 

Str.  66 - 
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. 

Ćw. 3 str. 61 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Przeliczanie liter, głosek i sylab w wyrazach. Czytanie tekstów z 
poznanym dwuznakiem. Pisanie wyrazów z dwuznakiem „sz”. 
 
 
 
 

Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 3 

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. 

Przygotuj się 
do głośnego 
czytania 
wybranego 
tekstu – str. 
66 lub 67. 

 

Przeczytaj 
rymowankę 
str. 60. 
Zapamiętaj, 
że „sz” to 
dwuznak. 

Ćw. 1,2 str. 60 

Ćw. 4,5 str. 61 

Przepisz 
wyrazy z 
dwuznakiem 
„sz” do 
zeszytu. 

Edukacja ANNKOZL16@ Podręcznik do Matematyki „Szkolni Przyjaciele” klasa I część 2. 
 

Zad. 1,2,3 str. 
31 – 32. 

Przykłady z 
zadania 5 i 6 



wczesnoszkolna ESZKOLA.OPOLSKIE.PL Dodawanie liczb jednocyfrowych do liczby 9. Rozkład liczb na 
składniki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyjrzyj się 
rysunkom. 
Próbuj 
samodzielnie 
czytać 
polecenia. 
Oblicz metodą 
doliczania. 
Najpierw 
uzupełniaj do 
dziesięciu, 
czyli 9 + 1. 
Potem 
dodawaj 
pozostałe 
elementy. 
Możesz 
używać 
patyczków. 
Zad. 4,5,6 str. 
32. 

str. 32 
przepisz do 
zeszytu i 
oblicz. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Matematyka  - Karty ćwiczeń, część 2. 
Dodawanie liczb jednocyfrowych do liczby 9. Rozkład liczb na 
składniki. 

Ćw. 1, 2 str. 
29. 

 

 

Religia PIOTANG37eszkola.opolskie.pl 

 

Przeczytaj z tematu 44 czym jest Doga Krzyżowa (str110), Wypełnij 
krzyż brązowymi kawałkami papieru lub pokoloruj brązową 
kredką. Wykonaj 1 i 2 zadanie ze strony 111. W przypadku gdyby 
podręcznik znajdował się w szkole można ściągnąć w wersji pdf ze 
strony : 
http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/katecheta/podreczniki/643-
podreczniki-diecezjalne-do-pracy-zdalnej 

 

Str. 110 -11 

 

Podręcznik 

07.04.2020 
wtorek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 3. 

Słuchanie opowiadania M. Przewoźniaka pt. „Zabawa w 

udawanie.” Wypowiadanie się na temat treści opowiadania na 

podstawie pytań do tekstu. 

Str. 68 – 69 
Wysłuchaj 
przeczytanego 
głośno tekstu 
pt. „Zabawa w 
udawanie.” 
Odpowiedz na 

 



pytania  z  ćw. 
1 i 2 str. 69. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 3. 
 
Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów i zdań z poznanymi 
literami. Układanie historyjki obrazkowej. Formułowanie zdań 
podczas opowiadania treści historyjki.  

Ćw. 1,2,3 str. 
62, ćw. 4,5,6 
str. 63 
Wykonaj 
ćwiczenia 
zgodnie z 
poleceniami. 
Próbuj 
samodzielnie 
czytać 
polecenia. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Podręcznik do Matematyki „Szkolni Przyjaciele” klasa I część 2. 
 
Dodawanie liczby jednocyfrowej do liczby 8. 
 
 
 
 
 
 
Matematyka  - Karty ćwiczeń, część 2. 
 
 
 

Zad. 1,2,3,4 
str. 34 
Próbuj 
samodzielnie 
czytać 
polecenia. 
Oblicz metodą 
doliczania. 
Najpierw 
uzupełniaj do 
dziesięciu, 
czyli 8 + 2. 
Potem 
dodawaj 
pozostałe 
elementy. 
Możesz 
używać 
patyczków. 
 
Ćw. 1, str. 32 
Ćw. 2,3,4 
str.32 
 
 
 
 

 



  Spróbuj naśladować ruchem i głosem różne zwierzęta.   

J. n.MN BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl Na stronie www.Teddylingua  
obejrzeć video pt ;" Ostern - Ratespiel" 
 

  

08.04.2020 
środa 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 3. 

 
 
 
 
Wprowadzenie dwuznaków cz, Cz na podstawie wyrazu 
„czekolada”. Analiza i synteza słuchowo -wzrokowa wyrazów z 
głoską „cz”.  
Głośne czytanie zdań. Pisanie dwuznaków cz, Cz, wyrazów i zdań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str.  70 - 
Przeczytaj 
głośno wyraz 
„czekolada” 
podziel go na 
sylaby i na 
głoski. Zwróć 
uwagę na 
ilość głosek i 
liter w 
wyrazie. 
Głoskę „cz” 
zapisujemy za 
pomocą 
dwóch liter: 
„c” oraz „z”. Z 
tego powodu 
ilość głosek i 
liter w 
wyrazach z 
dwuznakiem 
„cz” będzie 
inna. Głosek 
będzie mniej 
niż liter. 

Czytaj głośno 
teksty ze 
stron 70 – 71. 

Przygotuj się 
do czytania 
głośnego 
wybranego 
tekstu. 

 

http://www.teddylingua/


 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

  
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 3. 
 
 

Przeczytaj 
rymowankę 
str. 64. 
Zapamiętaj, 
że „cz” to 
dwuznak. 

Staraj się 
samodzielnie 
czytać 
polecenia. 
Ćw. 1,2,3 str. 
64 
Ćw. 4,5,6 str. 
65 
 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Podręcznik do Matematyki „Szkolni Przyjaciele” klasa I część 2. 
 
Doskonalenie umiejętności dodawania liczb. Praktyczne 
wykorzystanie dodawania w grze „Rzutki”. 
 
Matematyka  - Karty ćwiczeń, część 2. 
 

Zad 1,2,3 str. 
35.  
 
Podczas 
wykonywania 
zadań możesz 
używać 
patyczków. 
 
 
Zad 1, 2 str. 
33. 
Zadania 
oznaczone 
żarówką 
należą do 
trudniejszych, 
dlatego jeśli 
dziecko nie 
potrafi ich 
rozwiązać, to 
proszę 
zostawić. 

 



Edukacja wczesnoszkolna obejmuje: edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, plastyczną, techniczną, muzyczną 

 

 


