
Harmonogram zadań 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:  11 maja  2020 r –  15  maja 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  „ Ocean śmieci ”  

11.05.2020 
poniedziałek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNA 
 
PODRĘCZNIK 
           

 
 
 
1. str. 34 – 35  
 

 

 
ĆWICZENIA  
 

 
2. str.  33 – 34    
str. 33  zad. 2  
 

 



WF 3. Ćwiczymy : 
z Just dance do dowolnej, ulubionej piosenki  
https://www.youtube.com/watch?v=RefJ2QOsVLo 
LUB  
na powietrzu w ogrodzie według własnego pomysłu z 
wykorzystaniem piłki.  
 
 

 

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

Temat: Nabożeństwo majowe 
Odmawiaj wieczorem Litanię Loretańską 

 

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

PODRĘCZNIK   Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=BFLD7DcBdP8 

przeczytaj głośno słowa  ze str.52 w podręczniku 

ćw.2 i słowa ze str.53 ćw.4 

Zapisz w zeszycie  

Topic; At the ZOO 

Pod tematem wypisz 

wszystkie zwierzęta z filmu  

 

TEMAT  DNIA  „ Światowy Dzień Ziemi ”  

12.05.2020 
wtorek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl Edukacja  

POLONISTYCZNA 
 
ĆWICZENIA 

 

 

Obejrzyj – warto ! 

https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g 

„Dzień Ziemi” - prezentacja dla dzieci 

1. 2. str. 35 – 36  - Powtórzenie   

„ Dzień Ziemi”  
Napisz co myślisz o tym co 
obejrzałaś /obejrzałeś oraz      
co najbardziej 
zapamiętałaś/łaś z 
prezentacji 

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 

4. str. 61 – powtórzenie  

 
 
zad. 1,2,3,4,5,6 

 
Edukacja  
PLASTYCZNA  
 
 

 

5. Wykonaj portret Ziemi w dniu jej święta i złóż jej 

słowne lub  plastyczne życzenia  

 

TEMAT  DNIA  „ Mazowsze ”  

https://www.youtube.com/watch?v=RefJ2QOsVLo
https://www.youtube.com/watch?v=BFLD7DcBdP8
https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g


13.05.2020 
środa  

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
 
 
 
 
PODRĘCZNIK  
 

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

aXuQ4Np0 … tutaj znajdziesz filmik „ Jak zapisujemy i 

czytamy różne liczby?”. Filmik dla lubiących duże 

liczby 😊. Może pomoże.  

2. str. 62 

  
Temat: Poznaję liczby 
pięciocyfrowe + tabelka je 
ilustrująca ( znajduje się na 
kredkami) 

ĆWICZENIA  str. 58   

Edukacja  
PRZYRODNICZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODRĘCZNIK  
 

„ Widoki Mazowsza”  

https://www.youtube.com/watch?v=jOqhulEJd8Y 

„Kampinoski Park Narodowy” 

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

4. str. 44 - 45 

 

ĆWICZENIA  str. 45 Dla chętnych – str.45 zad. 6 

WF 5. Ćwiczymy : 
z Just dance do dowolnej, ulubionej piosenki  
https://www.youtube.com/watch?v=RefJ2QOsVLo 
LUB 
poćwicz sama/sam,   z rodzeństwem lub rodzicem.- 

możesz nagrać filmik lub zrobić zdjęcie  😊 
 

 
 

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

   

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

 Obejrzyj  film, ucz się piosenki przez cały tydzień na 

ocenę 

https://www.youtube.com/watch?v=-I0E3YGlDxM 

Topic: Sing a song. 
Narysuj dwa zwierzęta z 
filmu  
i podpisz po angielsku. 

https://www.youtube.com/watch?v=be-aXuQ4Np0
https://www.youtube.com/watch?v=be-aXuQ4Np0
https://www.youtube.com/watch?v=jOqhulEJd8Y
https://www.youtube.com/watch?v=NKCpkuKSMLw
https://www.youtube.com/watch?v=RefJ2QOsVLo


 

TEMAT  DNIA  „ Wszystko kwitnie  ”  

14.05.2020 
  czwartek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNO - 
PRZYRODNICZA  
 
PODRĘCZNIK  
 

 

1. i 2. str. 46 -47   

  

ĆWICZENIA 
 

str. 46 – 48    

Edukacja  
MUZYCZNA  
 
 
 
ĆWICZENIA  
POLONISTYCZNE  

 
3. 4. Posłuchaj utworu pt. „ A na onej górze”  
https://www.youtube.com/watch?v=DdCaQ_6sY8E 
 
i  innych pieśni  w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca 
Mazowsze  
oraz obejrzyj Kujawiaka – jeden z polskich tańców 
narodowych  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc 
 
str. 108  – DLA CHĘTNYCH  
 

 

Zespół 
dydaktyczno – 
wyrównawczy  

5. GŁOŚNE CZYTANIE oraz doskonalenie mnożenia 

liczb w zakresie 1000 – karta pracy. ZADANIE DLA 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH 😊 

 

TEMAT  DNIA  „ Wszystko kwitnie  ” 

15.05.2020 
piątek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNO -
SPOŁECZNO – 
PRZYRODNICZA   
 
  
 

 
1. 2. Samodzielnie ułóż kwitnące zadanie dla osoby 
wybranej z klasy( koleżanki lub kolegi ) i prześlij za 
pośrednictwem grupowego WhatsAppa 
zawierającego przerabiane treści -  – utrwalenie 
materiału. 

 
 

Zrób samodzielnie kilka przyrodniczych, kwitnących 
zdjęć w domu lub w ogrodzie i wyślij na klasowego 
WhatsAppa. Stworzymy klasowy album.   

https://www.youtube.com/watch?v=DdCaQ_6sY8E
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc


Edukacja 
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 
 
 
str. 63   
 

Temat: Poznaję liczby 
sześciocyfrowe + tabelka 
je ilustrująca. 

ĆWICZENIA  
 

str. 59   
 

 

KOŁO 
ZAINTERESOWAŃ  

5. Zadanie dla chętnych i  członków Uniwersytetu 

Dzieci w Klasie 😊 ( koła zainteresowań ) 
Wybierz jedną z legend z rejonu Mazowsza   i wykonaj 
do niej ilustrację lub komiks. Termin  – najpóźniej na 
21 maja 
 
 

 
 
 

 Język niemiecki 
MN 

Beata Kyszcz / 
 
BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl 
 

 W oparciu o piosenkę pt:” Meine Mama ist die 
beste”(Moja mama jest najlepsza”) proszę wykonać 
ilustrację wg własnego pomysłu(może być np..portret 
mamy).Następnie podpisać pracę: Meine Mama ist 
die beste. 

Temat lekcji: Muttertag 
(dzień mamy) 

    *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.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


