
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: III Katarzyna Przybyszewska 

Termin:  20 kwietnia  2020 r –  24 kwietnia 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  „ Wszystko rośnie”  

20.04.2020 
poniedziałek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNO -  
PRZYRODNICZA 
 
PODRĘCZNIK część 4 

Dostępna w pliku 
PDF wysłanym na 
indywidualne e-

maile 
 

 
 
 
 
 
str.4 i 5 poczytaj, powtórz i utrwal swoją wiedzę  

 

 
ĆWICZENIA  

część 4  
 

  
str. 3 i 4  zad. 1,2 ( bez kropki ) 3, 5,6 
zad. 4  

Edukacja 
MATEMATYCZNA 
 
 
 
PODRĘCZNIK 

 
Poznaję liczby czterocyfrowe. Obejrzyj krótką lekcję, która utrwali 
Twoją wiedzę o liczbach wielocyfrowych. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uY40uUWYnG0&list=TLPQMTYwNDIwMjDJOdjQNnZMWg&index=1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uY40uUWYnG0&list=TLPQMTYwNDIwMjDJOdjQNnZMWg&index=1


str.49 
 

 
ĆWICZENIA 
 

 
str. 43 

 

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

Pan Jezus przychodzi do mnie w Komunii św. Podręcznik s. 122-123  

 

 

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

PODRĘCZNIK  Otwórz stronę 
 
https://quizlet.com/pl/191856452/english-adventure-3-unit-6-my-
hobbies-flash-cards/ 
pobaw się fiszkami, potem 
powtórz wymowę wyrazów w j. angielskim. 

Zapisz w zeszycie 
Topic:My hobbies 
Przepisz wyrazy 
ze str.44 ćw.2 do 
zeszytu 

ĆWICZENIA    

 Język niemiecki 
MN 

 
Beata Kyszcz / 
 
BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl 
 

Na stronie www.Teddylingua w zakładce Quiz, wyszukać temat:”Quiz Farben”. Są to 
ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, po wysłuchaniu zdania, trzeba zaznaczyć właściwy 
kolor(serce). W ćwiczeniu  jest 15 zdań. Np” Der Schmetterling ist blau”(Motyl jest 
niebieski.), więc trzeba  wskazać niebieskie serce, a następnie pojawi się odpowiedz wraz z 
rysunkiem motyla. Proszę ćwiczenie powtórzyć kilka razy. 

W zeszycie 
zapisujemy temat: 
Farben (kolory) 

TEMAT  DNIA  „Brzydkie kaczątko”  

21.04.2020 
wtorek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 
 
 
str. 50  
 

  

ĆWICZENIA 
 

str. 44  

Edukacja  
POLONISTYCZNA  
 
PODRĘCZNIK  
 
Edukacja MUZYCZNA 

 Wysłuchaj baśni „ Brzydkie kaczątko” 

https://www.youtube.com/watch?v=BGrrABuZm1o 

str.9 w wolnej chwili przeczytaj wiersz pt. „ Urocze kaczątko”  

Posłuchaj piosenki o pewnej kaczce 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=kaczka+dziwaczka 

 

 

 
 
 
Napisz w kilku 
zdaniach  lub 
narysuj  ( może 
być komiks ) jak 
wyobrażasz sobie 
spotkanie 
kaczątka z baśni       
z kaczątkiem              
z wiersza i kaczką         
 LUB … 
  

https://quizlet.com/pl/191856452/english-adventure-3-unit-6-my-hobbies-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/191856452/english-adventure-3-unit-6-my-hobbies-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=BGrrABuZm1o
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kaczka+dziwaczka
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kaczka+dziwaczka


ĆWICZENIA 
 
 

 

str. 8 zad  5 – dla chętnych 

… opisz dowolnie 
przez siebie 
wybrane 
zwierzątko zgodnie 
planem  podanym 
w zadaniu 4  

TEMAT  DNIA  „A ja rosnę i rosnę  ”  

22.04.2020 
środa  

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNO -  
PRZYRODNICZA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 

str. 10  i 11  

Link do quizu: https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-

iii/przyroda/czlowiek/etapy-zycia-czlowieka/  - dla chętnych  

 

 

 
ĆWICZENIA 

 

str. 9 i 10  

ABECADŁO 
MUZYCZNE 

Poznajemy piosenkę p.t,” Słoneczko, uśmiechnij się” – filmik 

niespodzianka zostanie przesłany na WhatsApp klasowy. 😊 

 

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK 
 

 

str. 51 

 

ĆWICZENIA 
 

str. 46   

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

   

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

 Powtórz wyrazy i wymowę 

https://quizlet.com/pl/191856452/english-adventure-3-unit-6-my-

hobbies-flash-cards/ 

Zeszyt ćwiczeń – Workbook   str.42 ćw.1, 2 i 3 

 

TEMAT  DNIA  „Kim zostanę, gdy dorosnę? ”  

23.04.2020 
czwartek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNO -
SPOŁECZNA  
 
PODRĘCZNIK  
 

CZWARTKOWE GŁOSNE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM  

 

str. 12 – 13  

 
 
 
 
Zad.5  
( minimum 5 zdań ) 

https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-iii/przyroda/czlowiek/etapy-zycia-czlowieka/
https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-iii/przyroda/czlowiek/etapy-zycia-czlowieka/


   ĆWICZENIA 
 

str. 11 - 12  

   Edukacja plastyczna Narysuj siebie w dzieciństwie i w dorosłości – technika dowolna, kartka z bloku – 
termin na poniedziałek 27 kwietnia – praca dla uczniów  chętnych i uczęszczających na 
koło zainteresowań.  

TEMAT  DNIA  „ Mój dom”  

24.04.2020 
piątek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNO – 
SPOŁECZNA   
 
PODRĘCZNIK  
 

 

Przeczytaj samodzielnie głośno tekst Zofii Staneckiej pt. „ Mój dom” 

i porozmawiaj z kimś bliskim na jego temat.  

str. 18 - 19 

 

ĆWICZENIA 
 

str. 18  zad.5  

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK 
 

 

str.52  

 

ĆWICZENIA 
str. 47  zad. 1,2,3,4,5,6 i  zad. 7  

    *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.  


