
 

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:  22 czerwca  2020 r –  26  czerwca 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  „Sprawdzamy swoją wiedzę ”  

22.06.2020 
poniedziałek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

 
 

EDUKACJA 
POLONISTYCZNA  

 
Test przesłany  

na e- mail. 

 
1.2. Piszemy test z edukacji polonistycznej  na zakończenie klasy trzeciej               
z WSIP aby sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć co należy utrwalić. Samoocena 
  
3. Zaplanuj sobie w terenie wakacyjny tor przeszkód i spróbuj namówić do jego 
przejścia rodziców lub rodzeństwo. 
LUB  
Pomyśl dokąd pojechałbyś/pojechałabyś na wakacje i kogo ze sobą zabrał/ 
zabrała? Wykonaj kilka ćwiczeń gimnastycznych poprawiających Twoją formę 
przed podróżą. 

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

Praktyczny rachunek sumienia. Jak się spowiadać? 
 

 



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

PODRĘCZNIK  Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=SG_TvhN6fBo 

https://www.youtube.com/watch?v=EjqVnwMF6A0 

Topic: Father’s Day 
 

J n MN Beata Klyszcz/ 

BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Wykonaj laurkę dla taty(technika dowolna), w środku napisz życzenia: Alles Liebe zum 

Vatertag ( wszystkiego najlepszego z okazji dnia taty). Podaruj laurkę tacie we wtorek. 

TEMAT  DNIA  „Sprawdzamy swoją wiedzę ” 

23.06.2020 
wtorek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja 
MATEMATYCZNA  
 

Test przesłany  
na e- mail. 

 

1. 2. Piszemy test z edukacji matematycznej  na zakończenie klasy trzeciej             

z WSIP aby sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć co należy utrwalić. 

Samoocena 

 

  
Edukacja 

MEDIALNA 
 

4. 5 Obejrzyj pierwszy odcinek filmu pt. „ Podróż za jeden uśmiech”  

https://vod.tvp.pl/video/podroz-za-jeden-usmiech,odc-1-pechowy-
dzien,40674581  

Jeśli  Ci się spodoba – może sięgniesz po kolejne odcinki. Miłego oglądania😊 
 

TEMAT  DNIA  „Sprawdzamy swoją wiedzę ” 

24.06.2020 
środa  

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

EDUKACJA 
MUZYCZNA I 
PLASTYCZNA 

 
Testy przesłane 

na e- mail. 
 

 
2. Piszemy testy z edukacji muzycznej i plastycznej   na zakończenie klasy 
trzeciej z WSIP aby sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć co należy utrwalić. 
Samoocena. 
 

Edukacja 
SPOŁECZNO – 

PRZYRODNICZA 
 

Testy przesłane  
na e- mail. 

 

 

4.5. Piszemy testy z edukacji społecznej i przyrodniczej na zakończenie klasy 
trzeciej z WSIP aby sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć co należy utrwalić. 
Samoocena 

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

Uroczysty Dzień Pierwszej Komunii   

https://www.youtube.com/watch?v=SG_TvhN6fBo
https://www.youtube.com/watch?v=EjqVnwMF6A0
https://vod.tvp.pl/video/podroz-za-jeden-usmiech,odc-1-pechowy-dzien,40674581
https://vod.tvp.pl/video/podroz-za-jeden-usmiech,odc-1-pechowy-dzien,40674581


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

 https://www.youtube.com/watch?v=4D2-4B7cPbI 

https://www.youtube.com/watch?v=hfZ-438DrIs 

https://www.youtube.com/watch?v=u_1Y3ogkPDg 

HAPPY HOLIDAYS 😊 

Topic: Summer holiday 
 

TEMAT  DNIA  „ Bezpieczne  Wakacje” 

25.06.2020 
  czwartek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

 
 

Dzień bez głośnego czytania czwartkowego! 😊  

1. i 2.   Obejrzyj prezentację p.” Bezpieczne wakacje”  i dobrze zapamiętaj o 

czym była mowa. Prezentację otrzymasz na e- mail.                     

  

Edukacja  
MEDIALNA   
 

3. Obejrzyj pierwszy odcinek filmu „Wakacje z duchami”  

https://www.cda.pl/video/2813920fd 

Jeśli Ci się spodoba – może sięgniesz po kolejne odcinki. Miłego oglądania😊 
 

Edukacja  
PLASTYCZNO - 
TECHNICZNA  
 

4. Narysuj gdzie najchętniej pojechała/pojechał byś na wakacje. 

LUB 

Za pomocą zdobytych umiejętności wykonaj pracę w programach WORD, PAINT 
z wykorzystaniem zasobów Internetu. 

Zespół 
dydaktyczno – 
wyrównawczy  

5. Naucz się na pamięć wiersza pt. „ Początek” ( ćwiczenia polonistyczne str.93 ) 
lub pięknie go odczytaj.  

J n MN Beata Klyszcz/ 

BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Zobacz Video "Sommer und Ferien"(Lato i wakacje) na stronie Teddylingua 
            https://youtu.be/SCWPE0FH0iI 
 
 

26.06.2020 
piątek 

 
 

 
 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 
ŻEGNAJ  TRZECIA KLASO!!! 

Bezpiecznych i słonecznych wakacji wszystkim😊 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4D2-4B7cPbI
https://www.youtube.com/watch?v=hfZ-438DrIs
https://www.youtube.com/watch?v=u_1Y3ogkPDg
https://www.cda.pl/video/2813920fd
https://youtu.be/SCWPE0FH0iI

