
 

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 30.03.2020r. do 03.04.2020r. 

30.03.2020 
poniedziałek 

Edukacja 
polonistyczna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 

3. 

 

Przeczytaj głośno 
wyraz „ziarno” 
podziel go na 
sylaby i na głoski. 
Zwróć uwagę na 
ilość głosek i liter 
w wyrazie.  
Str. 58 – 59. 
Przyjrzyj się 
dokładnie 
ilustracji. 
Opowiedz głośno, 
pełnymi zdaniami 
co ona 
przedstawia.  
Przeczytaj głośno 
teksty str. 58 – 
59. Ćwicz głośne 
czytanie 
dowolnego 

 



tekstu.  

    Podkreśl w  
wybranym tekście 
(str. 58 – 59)  wyrazy 
z „zi”. Następnie 
przepisz je starannie 
do zeszytu. Zaznacz 
kolorem niebieskim 
dwuznak „zi”. Z 
wybranym wyrazem 
ułóż zdanie. 

  Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, 
część 3 

Wykonaj 
ćwiczenia: 1,2,3 
str. 54. oraz 4,5,6 
str. 55. 

 

Religia PIOTANG37eszkola.opolskie.pl 

 

Obejrzyj audycję „Mocni w duchu dzieciom” może 
być dowolny odcinek. Np. 
https://www.youtube.com/watch?v=934Grr_gy8s  
Wykonaj jedno z zadań proponowanych w audycji. 
Wieczorem pomódl się dowolną modlitwą w intencji 
swoich rodziców. 

 

 Proszę wysłać zdjęcie 
pracy na skrzynkę 
pocztową lub innym 
komunikatorem  

 

31.03.2020 
wtorek 

Edukacja 
matematyczna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

Zad. 1, 2, 3 str. 
29. Obliczenia 
możesz 
wykonywać z 
użyciem 
patyczków. 

 

     

  Matematyka  - Karty ćwiczeń, część 2 Ćw. 1,2 str. 27 
Obliczenia 
możesz 
wykonywać z 
użyciem 
patyczków. 

 

    Na kartce z bloku 
wykonaj pracę 
plastyczną 

https://www.youtube.com/watch?v=934Grr_gy8s


przedstawiającą 
różne wiosenne 
kwiaty. Możesz 
namalować farbami, 
narysować kredkami, 
wykleić plasteliną lub 
kawałkami papieru 
kolorowego, … – 
technika dowolna. 

01.04.2020 
środa 

Edukacja 
polonistyczna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 

3. 

 

Str. 60. Przeczytaj 
tekst o wodzie. 
Przygotuj się do 
czytania głośnego 
tego tekstu. Ćw. 
1, 2 str. 60. 

 

  Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, 
część 3 

Ćw. 1,2,3,4 str.56  

  Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 

3. 

Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, 
część 3 

Ćw. 3,4,5 str. 61.  
 
 
Ćw. 5,6,7 str. 57 

 

     

02.04.2020 
czwartek 

Edukacja 
matematyczna 

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

Zad. 1,2,3 str. 30 
Zadania należą 
do grupy 
trudniejszych, 
więc jeśli któreś 
dziecko nie 
potrafi wykonać, 
to proszę nie 
rozwiązywać. 

 

  Matematyka  - Karty ćwiczeń, część 2 Ćw. 1,2,3,4 str. 
28. 
Zadania należą 
do grupy 
trudniejszych, 
więc jeśli któreś 
dziecko nie 
potrafi wykonać, 

 



to proszę nie 
rozwiązywać. 

J. angielski MARDYLK27@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Nadal uczę się piosenki z poprzednich zajęć. 

Obejrzyj filmik    

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U  

Zeszyt ćwiczeń  Workbook  

 

Ćw.1, 2 s.52  

03.04.2020 
piątek 

Edukacja 
polonistyczna 

 Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 

3. 

 

Str. 62 – 63 – 
ilustracja -ćw. 
1,2,3,4 str. 63 
Przeczytaj zdania 
pod ilustracją. 
Zwróć uwagę na 
to, jak rozwijamy 
zdania. 
 
Str. 64. 
Wysłuchaj tekstu 
pt. „Cisza”. 
Odpowiedz na 
pytania: 1,2,3 str. 
65 
Ćw.4 str. 65 

 

  Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, 
część 3 

Ćw. 1 str.58. 
Ćw. 2 str. 58.  
Ćw. 3,4,5,6 str. 
59. 

Chętne osoby mogą 
przedstawić dalszy 
ciąg historii na kartce 
z bloku. 
 

J. angielski MARDYLK27@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Obejrzę jeszcze raz film 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U 
  
 

Ćw.4 s.53  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U

