
Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej                                                                                                      

im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania                                                                                                       

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa: III Katarzyna Przybyszewska 

Termin:  25 maja  2020 r –  29  maja 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ 
ćwiczenia/ 

Adres 
platformy 

internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

   
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

 
JAKO ZADANIA DOMOWE 

CODZIENNIE OBOWIĄZKOWE JEST  15 MINUTOWE GŁOŚNE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM. 
Należy je zapisywać w zeszycie przedmiotowym z podpisem rodzica,                                                               

dla 100 % pewności wywiązania się z zadania.  
TRENUJEMY TABLICZKĘ MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 1000.                                                                                       

Można również wykorzystywać znane strony internetowe. 
 

 TEMAT  DNIA  „ Rodzinne czytanie  ”  

25.05.2020 
poniedziałek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNA 
 
PODRĘCZNIK 
           

 
 
 
1. str. 60 
 

Przepisz wiersz pt. „ Nad 
książką” Cz. Janczarskiego, 
który otrzymasz na e – mail. 
Do piątku naucz się go na 
pamięć i wyrecytuj na 
grupie w formie filmiku.  

 
ĆWICZENIA  
 

 
 str.  60 zad. 1,2,3,4 
 

 



Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK 
           

 
 
 
2. str. 72 
 

 
 
Ważne informacje i 
przypomnienie wypisane 
pod tematem w 
podręczniku przepisz do 
zeszytu. 

 
ĆWICZENIA  
 

 
 str.66 
 

 

WF 3. Wymyśl 3 – 5  ćwiczeń gimnastycznych  i 
zaproponuj  je koledze lub koleżance z ławki. 
Wykonanie zamieszczamy w formie filmiku lub 
oświadczenia rodzica o jego wykonaniu na klasowym 
WhatsAppie. 
Dla wykonania tego zadania niektórych uczniów łączę 
w następujące pary: Igor – Dawid; Oliver – Adam; 
Fabian – Mateusz; Magda – Grażyna; Maja W. – Lena. 
Pozostali uczniowie i uczennice zlecają ćwiczenia 
koleżance/koledze z ławki. Zlecając zadanie powiedz 
lub napisz drugiej osobie coś miłego.   
 

 

Religia ks. Józef   Zwarycz/ 
JOZZWAR23@eszkola.opolskie.pl 

Mój modlitewnik 
Katecheza nr 52. Str. 148-149. Wykonaj zadanie str. 149 
 

 

Język angielski  
Marianna Dylka / 
 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 
 

PODRĘCZNIK  Zeszyt ćwiczeń – workbook str.53 ćw.6 i 7 

Str.54 ćw.8 i 9 

 

Zapisz w zeszycie  

Topic; What do they eat? 

J n MN Beata Klyszcz/ 

BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Przygotuj niespodziankę dla mamy i podpisz ją w j niem: “Moja mama jest 

najlepsza”(przypomnij sobie podpis pod ilustracją lub portretem mamy) 

 

 

TEMAT  DNIA  „W bibliotece  ”  

26.05.2020   
Katarzyna Przybyszewska/ 

Edukacja  
POLONISTYCZNA 

  



wtorek Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

 
PODRĘCZNIK 

1. str.   63 

 

ĆWICZENIA 
 

2. str. 62 zad.2 i 3 oraz str. 63 zad. 4, 5 i 6  

 

Wybierz tylko jedno           
z dwóch zaznaczonych 
kolorem czerwonym 
zadań ! 

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 

4. str.73 

 

 
 
Ważne informacje i 
przypomnienie wypisane 
pod tematem w 
podręczniku przepisz do 
zeszytu. 

ĆWICZENIA 
 

str. 67 zad.6 – dla chętnych  

Edukacja   
INFORMATYCZNO -
PLASTYCZNA  
 
 

 5.  Jeśli masz w domu własne książki przygotuj              

„ Wystawę ciekawej książki” i zaprezentuj ją na 

klasowym WhatsAppie  

LUB 

Przygotuj REKLAMĘ ulubionej książki w dowolnej 

formie  

 

TEMAT  DNIA  „ Prośby książki”  

27.05.2020 
środa  

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja 
POLONISTYCZNO 
- SPOŁECZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 
2. 4. Na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń napisz o co mogłaby poprosić Cię książka, 

gdyby mogła mówić?  Minimum 5 próśb książki przedstaw w oryginalny  sposób. 😉  
 

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 

  



PODRĘCZNIK  
 

5. str.74 

ĆWICZENIA  str.68  

Religia ks. Józef   Zwarycz/ 
JOZZWAR23@eszkola.opolskie.pl 

Ćwiczenia na książeczce "Droga do Nieba" 
Zapoznaj się z spisem treści modlitewnika. 
Poćwicz znajdowanie numerów pieśni Maryjnych i Eucharystycznych. 
 

 

Język angielski Marianna Dylka / 
 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 
 

 Zeszyt ćwiczeń, workbook str.55 ćw.10 i 11, str.56 ćw.12 i 

13 

 

Topic: Animals- the parts 
of body. 
 

TEMAT  DNIA  „ Skąd się bierze papier? ”  

28.05.2020 
  czwartek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

Dzień bez głośnego czytania czwartkowego! 😊  

1. i 2. str. 66 i 67 

UWAGA! Ten link zaprowadzi Was do wiedzy na 

dzisiejszy temat. Jest bardzo ciekawie zrobiony. 

Oglądając go dowiecie się wielu ciekawych rzeczy, 

poćwiczycie czytanie i język angielski. Powodzenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=vbN4zx1SEek 

  

ĆWICZENIA 
 

str. 66 i 67  

Edukacja  
MUZYCZNA  
 
  

2. Posłuchaj piosenek i napisz mi, która bardziej Ci się 
podoba?                                                                       
"Książki, kto książki czyta" 
https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c 

„ Pociąg do książki” 

 https://www.youtube.com/watch?v=izhkHIz1q7Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vbN4zx1SEek
https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c
https://www.youtube.com/watch?v=izhkHIz1q7Y


  
 

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 
 
4. str. 75 

 

ĆWICZENIA 
 

str. 69  

Zespół dydaktyczno 
– wyrównawczy  

5. GŁOŚNE CZYTANIE oraz utrwalenie wiadomości o 

rodzajach zdań – podręcznik str.61; ćwiczenia 

polonistyczne str. 61 zad. 5  

 

J n MN Beata Klyszcz/ 

BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Podaruj mamie niespodziankę i posłuchajcie razem piosenki: 

https://youtu.be/lm28wvsOd4g  

 

 

 

TEMAT  DNIA  „  Legendy kontra błędy” 

29.05.2020 
piątek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNA  
 
PODRĘCZNIK 

 
1.  str. 69 
 

 
 

 
ĆWICZENIA  

 
2. str. 68 i 69 

Przysłówek odpowiada na 
pytanie Jak ? 
 
Przymiotnik odpowiada na 
pytania  jaki? Jaka ? jakie ? 

Edukacja 
MATEMATYCZNA 
  
ĆWICZENIA  
 

 
 
str. 70 - powtórzenie 
 

 

KOŁO 
ZAINTERESOWAŃ  

5. Miniatura malarska – podręcznik polonistyczny 
str. 68 zad.2 lub 3  
Zadanie dla chętnych i  członków Uniwersytetu Dzieci 

 
 
 

https://youtu.be/lm28wvsOd4g


w Klasie 😊 ( koła zainteresowań )  

 Język niemiecki 
MN 

Beata Kyszcz / 
 
BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl 
 

Pod ostatnim tematem  Familie, zapisz w zeszycie jedną zwrotkę piosenki  

“Zum Muttertag”: 

    Zum Muttertag, zum  

    Muttertag, da singen wir   

    ein lied. Zum Muttertag,  

   zum Muttertag, wir haben  

   dich so lieb.(Z okazji dnia  mamy śpiewamy ci piosenkę. 

Z okazji dnia mamy bardzo cię kochamy). 

 

    *UWAGA! 

Edukacja wczesnoszkolna łączy treści edukacji: polonistycznej, przyrodniczej, społecznej, matematycznej, plastycznej, muzycznej i technicznej. Uczniowie 

podejmują również dodatkowe działania niezapisane w harmonogramie ( często przez nich inicjowane ) komunikując się przez WhotsAppa i e –mail.  

Zapisy czerwoną czcionką podlegają ocenie.   

 

  

 


