
 

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: I b Anna Kozłowska 

Termin:  26 marca 2020 r – 27 marca 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

26.03.2020 
czwartek 

Edukacja 
polonistyczna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, 
część 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa 

Str. 56 – 57. 
Przeczytaj wyraz 
„źródło” podziel go 
na sylaby oraz na 
głoski (ustnie). 
Zwróć uwagę na 
pisownię tego 
wyrazu. 
Czytaj głośno teksty 
z tych stron. 
Możesz wybrać 
tylko jeden z nich. 
Podkreśl ołówkiem 
w tekstach wyrazy z 
„ź”. Ćwicz dokładne 
ich wymawianie. 
Przygotuj się do 
czytania głośnego 
wybranego tekstu. 
 
 
Przeczytaj 

Przepisz do zeszytu 
dwa zdania z 
wybranego tekstu. 



pierwsza, część 3 rymowankę ze 
strony 52. obok 
literki ź. Staraj się 
wymawiać wyraźnie 
nową głoskę. 
Wykonaj ćw. 1,2 
str. 52. oraz ćw. 
3,4,5 str. 53. Zwróć 
uwagę na sposób 
pisania litery ź. 
Podczas pisania 
pamiętaj o 
prawidłowym 
łączeniu liter i 
pisaniu we 
właściwych liniach. 

J. angielski MARDYLK27@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Dom, pomieszczenia w domu, sprzęty i meble, 
podpisane po angielsku. Obejrzyj i ucz się 
piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=tsfVYYZ0rk4 

 

Ćwiczenia str.51 
Ćw.15 Napisz po 
śladzie 4 wyrazy  

 

 

27.03.2020 
piątek 

Edukacja 
matematyczna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik do Matematyki „Szkolni Przyjaciele” 
klasa I część 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematyka  - Karty ćwiczeń, część 2  

Str. 28. zad. 1,2,3,4. 
W zadaniach 3 i 4 
zwróć uwagę na to, 
że podczas 
dodawania możemy 
zmieniać kolejność 
liczb np. dodając 
najpierw liczbę, 
która dopełnia do 
dziesiątki. To 
ułatwia 
wykonywanie 
dodawania. 
 
 
Ćw. 1,2,3 str. 26. 
Próbuj 
samodzielnie czytać 

Zad. 3 i 4. Przepisz 
działania do zeszytu i 
oblicz. 



polecenia i treść 
zadań. 
 

J. angielski MARDYLK27@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Dom, pomieszczenia w 
domu, sprzęty i meble, 
podpisane  po angielsku 
Obejrzyj i ucz się piosenki  
https://www.youtube.com/watch?v=tsfVYYZ0rk4 
 

Workbook, zeszyt 
ćwiczeń 
Ćw.13 s.50 

 

 


