
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:  30 marca 2020 r – 03 kwietnia 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ 
ćwiczenia/ 

Adres 
platformy 

internetowe
j 

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. 

TYGODNIOWY  BLOK TEMATYCZNY WIELKANOC 

06.04.2020 
poniedziałek 

TEMAT  DNIA  POWTARZAMY, UTRWALAMY 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 
 
 

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
PODRĘCZNIK  

 
str. 44  i 45 poćwicz w pamięci zad. 1,2,3,4,5 

Wpisz 
PRZYPOMNIENIA 
( znajdziesz je na 
żółtym tle).  
str. 45 zad. 3,4 dla 
chętnych   

 
ĆWICZENIA 
  

str. 36 i 37 – na 14 kwietnia ( po świętach ) 
 
 

 

WF  Pomóż rodzinie lub spytaj co mogłabyś/ mógłbyś  zrobić w zakresie  porządkowania wokół 
domu ( jeśli będzie pogoda ) lub  mianuj rodzica  swoim trenerem personalnym i przez 15 – 
20 minut wykonuj jego polecenia i ćwicz  

 

Język angielski  PPODRĘCZNIK    

mailto:KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl


Marianna Dylka / 
 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 
 

ĆWICZENIA  Wysłucham piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE&list=PLhVKwGlS-
odi8Z5SyI_jjrqgsDskmbDmo 

Wpiszę temat 
Topic: Happy 
Easter 
Pod tematem 
narysuj duże jajko i 
wpisz słowa 
związane z 
Wielkanocą: Easter 
egg, basket, cake, 
daffodil, dopisz 
jeszcze 5 wyrazów 

07.04.2020 
wtorek 

TEMAT  DNIA  POWTARZAMY, UTRWALAMY 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja 
POLONISTYCZNA 
-ortografia 
PODRĘCZNIK  

str. 95  
Przeczytaj  uważnie i głośno tekst legendy „ O panu Twardowskim”  

Wypisz w zeszycie 
z całej strony 
kolejno: 
Wyrazy  z : 
ę: 
em: 
en: 
ą: 
om: 
Wybierz z nich 
minimum 5 i ułóż 
własne zdania.  
 

ĆWICZENIA  str. 86 zad.8,9,10 
  

  

INFORMATYKA 
 

Dla chętnych – termin do 15 kwietnia ( po świętach ) 
W wolnej chwili zaprojektuję kartkę świąteczną  programie PAINT, 
zredaguję życzenia i prześlę za zgodą rodzica na pocztę p. Kasi  
Lub  
Zapoznam się z platformą EDUELO ( szczegóły pracy na platformie oraz 
indywidualne hasła uczniów przesłano   pocztą  e – mail. 

 

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

   

 TEMAT  DNIA  WIELKANOC 

08.04.2020 
środa 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNO 
-  
SPOŁECZNA              
i PLASTYCZNA  
PODRĘCZNIK  
 

str. 98  zad. 2 – dla chętnych na po świętach – wystarczy mini plakat na 
kartce A3  

str. 98 zad. 1.          
Na podstawie 
wiersza napisz 
odpowiedź na 
pytanie w nim 
zawarte.  

 
ĆWICZENIA 

 

str. 91 zad. 1 i 2   

https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE&list=PLhVKwGlS-odi8Z5SyI_jjrqgsDskmbDmo
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE&list=PLhVKwGlS-odi8Z5SyI_jjrqgsDskmbDmo


WF Jeśli będzie pogoda zorganizuj komuś chętnemu z rodziny lub sobie 15 – 20 minut zajęć 
ruchowych na powietrzu wokół domu. Gdyby padało poćwicz w domu.  

 

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

  

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

PPODRĘCZNIK    

ĆWICZENIA  Zaśpiewam piosenkę 
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE&list=PLhVKwGlS-
odi8Z5SyI_jjrqgsDskmbDmo 

 W zeszycie 
wypiszę produkty 
na wielkanocne 
śniadanie : bread, 
butter, eggs, 
sausages, ham, 
tomatoes, salt. 
Dopisz jeszcze 8 
wyrazów. 

 Język niemiecki 
MN 

 
Beata Kyszcz / 
 
BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl 
 

 Na stronie www.Teddylingua wyszukać temat „ Neu: Grusskarten 
Ostern” – utrwalenie życzeń wielkanocnych 

 

    *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. Szczegóły oceniania wysłano pocztą elektroniczną. 

 

 

http://www.teddylingua/

