
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:  27 kwietnia 2020 r – 30  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. 

27.04.2020 
poniedziałe
k 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.
opolskie.pl 

J. Polski 
Podręcznik „Szkolni 
Przyjaciele” klasa I, część 
3. 

Str. 76 i 77 
 
Przygotuj się do głośnego 
czytania wybranego tekstu – 
str. 76 lub 77. Prześlij 
nagranie. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.
opolskie.pl 

J. Polski 
Karty ćwiczeń „Szkolni 
Przyjaciele” klasa I, część 
3. 

Str. 70 zad. 1 i 2 
Str. 71 zad.3,4,5. 

 

J.n MN Beata Klyszcz/ 
BEAKLYS17@ 
eszkola.opolskie.
pl 
 

Narysować wiosenną   
ilustrację: niebo, 
słońce, pszczołę, 
kwiat, trawę .  
Następnie proszę 
podpisać elementy 
ilustracji za pomocą 
następujących 

 Zapisać temat w zeszycie : Im 
Garten 
(W ogrodzie) 



wyrazów: die 
Sonne(słońce), der 
Himmel (niebo), die 
Biene(pszczoła), die 
Blume(kwiat), das 
Gras(trawa). 

     

28.04.2020 
wtorek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.
opolskie.pl 

J. Polski 
Podręcznik „Szkolni 
Przyjaciele” klasa I, część 
3. 

Wysłuchaj tekstu ze str. 78 i 
79.   
Odpowiedz na pytania ze str. 
79. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.
opolskie.pl 

J. Polski 
Podręcznik „Szkolni 
Przyjaciele” klasa I, część 
3. 

Str. 80 i 81. 
Zad. 1,2,3,4. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.
opolskie.pl 

J. Polski 
Karty ćwiczeń „Szkolni 
Przyjaciele” klasa I, część 
3. 

Str. 72 zad. 1,2,3. 
Str. 73 zad. 4,5,6,7. 

 

J. angielski 
  
  
   

Marianna Dylka 
MARDYLK27@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 

Workbook, zeszyt 
ćwiczeń – str.83 Ćw.1, 2 
Str.84 ćw.3,4  

 Topic: My clothes 

29.04.2020 
środa 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.
opolskie.pl 

J. Polski 
Podręcznik „Szkolni 
Przyjaciele” klasa I, część 
3. 

Podkreśl ołówkiem w tekście 
ze str. 76 wyrazy z  literą „ż”. 
Czytaj je dokładnie i wyraźnie. 
Przelicz głoski i litery w tych 
wyrazach. Podziel je na 
sylaby.  
  
Przepisz wyrazy z literą „ż” do 
zeszytu. 

Obejrzyj film edukacyjny  o żabach 
https://www.youtube.com/watch?v=0R
SRTSGJ4_s  
Spróbuj wykonać żabkę z papieru. 

https://www.youtube.com/watch?v
=UkaCiJrw-JQ  
 

https://www.youtube.com/watch?v
=rz2xebB52vM 

RELIGIA stakozl81@eszkola.opol
skie.pl  

Podręcznik JESTEŚMY 
DZIEĆMI BOGA 

(str. 84-85) 
1.Modlitwa na początek – Twoja 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0RSRTSGJ4_s
https://www.youtube.com/watch?v=0RSRTSGJ4_s
https://www.youtube.com/watch?v=UkaCiJrw-JQ
https://www.youtube.com/watch?v=UkaCiJrw-JQ
https://www.youtube.com/watch?v=rz2xebB52vM
https://www.youtube.com/watch?v=rz2xebB52vM
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl


Temat 33: Niesiemy światło 
Pana Jezusa. 

ulubiona. 
2.Przeczytaj pierwsze 4 linijki 

tekstu z początki tematu str.84.  
3.Obejrzyj film z Gienkiem:  

https://youtu.be/OrDxP43BnBM  
4.Obejrzyj film2 

https://youtu.be/O8FDiKo_ZAs  
5. Pokoloruj oba obrazki.. 
6. Zrób zdjęcie obrazka i przyślij na 

adres:  
stakozl81@eszkola.opolskie.pl 
lub WhatsApp   

7. Pomyśl, jak możesz pomóc 
misjom i misjonarzom. 

8. Zapamiętaj: 
- Misjonarz wypełnia prośbę 
Pana Jezusa. Głosi Jego naukę 
wszystkim ludziom. 
- Misjonarz to również każdy 
człowiek, który wypełnia prośbę 
Pana Jezusa i głosi Jego naukę 
wszystkim ludziom. 
9. Pomódl się w intencji misji 
modlitwą OJCZE NASZ. 
10. I na koniec piosenka: 
 https://youtu.be/e-uJ-8qhl0A  

     

     

30.04.2020 
czwartek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.
opolskie.pl 

Matematyka  - Karty 
ćwiczeń, część 2. 

Str.32 zad. 1,2,3,4. 
Str. 33 zad. 1 i 2. 

 

j. angielski  
  

Marianna Dylka 
MARDYLK27@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 

Workbook zeszyt 
ćwiczeń s.81 ćw.1 i 2
   

 Topic: My house 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

joakowo63@eszkola.
opolskie.pl 

  Kliknij w link i poćwicz jogę wraz z 
dziećmi. 
https://www.youtube.com/watc

https://youtu.be/OrDxP43BnBM
https://youtu.be/O8FDiKo_ZAs
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/e-uJ-8qhl0A
https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA


h?v=DBYZXW0PqmA 

     

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA

