
Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania 

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa: Ia 

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 

Plan od 20.04.2020r. do 24.04.2020r. 

20.04.2020 

poniedziałek 

J niem MN Beata Klyszcz/ 

BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Na stronie www. 

Teddylingua, wyszukać 

temat „Frühling” 

(wiosna), a następnie 

piosenkę „ DrauBen im 

Garten”(W ogrodzie). 

Proszę kilka razy 

wysłuchać tekstu 

piosenki, a następnie ją 

zaśpiewać.W piosence 

pojawią się 4 nowe 

wyrazy: „Gras”(trawa), 

„Blume”(kwiat),”Stock”

(kij) i „Stein”(kamyk). 

 Zapisać temat w 

zeszycie: Im Garten 

( w ogrodzie) 

 

Edukacja wczesnoszkolna joakowo63@eszk

ola.opolskie.pl 

J. Polski 

Podręcznik „Szkolni 

Przyjaciele” klasa I, 

część 3. 

Str. 70 i 71 

(Przeczytaj głośno 

wyraz „czekolada” 

podziel go na sylaby 

i na głoski. Zwróć 

Podkreśl ołówkiem 

w tekście ze str. 70 

wyrazy z 

dwuznakiem „cz”. 

Czytaj je dokładnie i 



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.)   

  

Przygotuj się do 

głośnego czytania 

wybranego tekstu – 

str. 70 lub 71. 

Prześlij nagranie.  

 

wyraźnie. Przelicz 

głoski i litery w tych 

wyrazach. Podziel je 

na sylaby.  

  

Przepisz wyrazy z 

Dwuznakiem „cz” 

do zeszytu. 

  J. Polski 

Karty ćwiczeń „Szkolni 

Przyjaciele” klasa I, 

część 3. 

Str. 64 zad. 1,2,3. 

Str. 65 zad 4,5,6. 

 

Edukacja wczesnoszkolna   Włącz ulubioną 

muzykę i poruszaj 

się w rytm tej 

muzyki. Wykonuj 

przy muzyce 

wybrane ćwiczenia 

gimnastyczne. 

 

21.04.2020 

wtorek 

J. angielski  

Marianna Dylka 

MARDYLK27@ 

ESZKOLA.OPO

 Zeszyt ćwiczeń 

Workbook 

Narysuj tęczę i 

podpisz Rainbow 



  

   

LSKIE.PL  Ćw.9,10 s.56 

Ćw. 11,12 s.57 

Edukacja wczesnoszkolna joakowo63@eszk

ola.opolskie.pl 

Matematyka  - Karty 

ćwiczeń, część 2. 

Zeszyt ćwiczeń  

str. 30 zad. 1,2,3,4. 

Str. 31 zad. 5,6. 

 

     

     

22.04.2020 

środa 

RELIGIA  

 

stakozl81@eszko

la.opolskie.pl 

Podręcznik JESTEŚMY 

DZIEĆMI BOGA 

Temat 49: Pan Jezus 

przychodzi do 

apostołów. (str. 120) 

1. Modlitwa na 

początek – Twoja 

ulubiona. 

2. Obejrzyj filmik1 

3. Obejrzyj filmik2 

4. Pokoloruj obrazek 

ze strony 120. 

5. Zrób ćwiczenie za 

strony 121. 

6. Zrób zdjęcie 

obrazka i ćwiczenia 

i przyślij na adres 

stakozl81@eszkola.

opolskie.pl lub 

WhatsApp  

7. A teraz zagadka 

kryminalna: Zobacz 

jak Gienek ją 

rozwiązuje  tutaj.  

8. Pomyśl, czy 

zawsze jest nam 

łatwo komuś 

uwierzyć? 

9. Zapamiętaj: 

 



Apostoł Tomasz, 

gdy zobaczył 

przebity bok, 

uwierzył że Pan 

Jezus 

zmartwychwstał. 

Zawołał: PAN MÓJ 

I BÓG MÓJ. 

  

Edukacja wczesnoszkolna joakowo63@eszk

ola.opolskie.pl 

J. Polski 

Karty ćwiczeń „Szkolni 

Przyjaciele” klasa I, 

część 3. 

Doskonalenie 

umiejętności 

czytania oraz pisania 

wyrazów z 

poznanymi 

dwuznakiem „cz”. 

Wyszukiwanie zdań 

na dany temat. 

Karty ćw.  

Str. 66 zad. 1,2, 3. 

Str. 67 zad. 4,5,6. 

Edukacja wczesnoszkolna joakowo63@eszk

ola.opolskie.pl 

Wysłuchaj i spróbuj 

zaśpiewać piosenkę 

ZoZi „Świat w naszych 

rękach” – przesłane na 

Whatsupp 

Skorzystaj z linku 

przesłanego na 

Whatsupp  

22 kwietnia – Dzień 

Ziemi.  

Przeczytaj wiersz 

lub posłuchaj, 

rozwiąż quizy oraz 

przygotuj pracę 

plastyczną z okazji 

Dnia Ziemi. 

Technika dowolna. 

 

     

23.04.2020 

czwartek 

Edukacja wczesnoszkolna joakowo63@eszk

ola.opolskie.pl 

Matematyka Podręcznik 

cz.2 

Doskonalenie 

dodawanie liczb. 

Podręcznik str. 35 

zad. 1,2,3. (zad. 1 i 2 



w zeszycie) 

Edukacja wczesnoszkolna joakowo63@eszk

ola.opolskie.pl 

Youtube Poćwicz z 

wybranym utworem 

na Just dance ( Na 

Youtube 

 

Edukacja wczesnoszkolna joakowo63@eszk

ola.opolskie.pl 

   

     

25.04.2020 

piątek 

Edukacja wczesnoszkolna joakowo63@eszk

ola.opolskie.pl 

J. Polski 

Podręcznik „Szkolni 

Przyjaciele” klasa I, 

część 3. 

Zabawa w 

podchody. Str. 72 i 

73. 

 

Edukacja wczesnoszkolna joakowo63@eszk

ola.opolskie.pl 

J. Polski 

Karty ćwiczeń „Szkolni 

Przyjaciele” klasa I, 

część 3. 

Karty ćw. Str. 68 

zad. 1,2,3. 

Str. 69 zad. 4,5,6. 

 

     

     

 

 

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje treści z edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej oraz 

technicznej. 

 

Wszystkie zadania umieszczone w harmonogramie są dla uczniów obowiązkowe i podlegają ocenie. 


