
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:  18 maja  2020 r –  22  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  „ Rodzinne korzenie ”  

18.05.2020 
poniedziałek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNA 
 
PODRĘCZNIK 
           

 
 
 
1. str.48 -49 
 

Aby sobie utrwalić napisz 
czym są: 
- rodzina wyrazów, 
- wyrazy bliskoznaczne 
- wyrazy przeciwstawne  
na  podstawie tekstu w 
podręczniku str.49  

 
ĆWICZENIA  
 

 
 str.  49 – 50  
 

 



Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK 
           

 
 
 
2. str. 66 – 67 POWTÓRZENIE  
 

 

 
ĆWICZENIA  
 

 
 str. 62  
 

 

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.  
 
 

 

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

Caritas w mojej parafii. Katecheza nr 53, str. 150 i 151 
Zadania Ułóż i wklej na str. 151 symbol Caritas, napisz kro to jest 
woluntariusz? 
Naucz się tekstu piosenki „Potrzebuje Cię Chrystus” 
 

 

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

PODRĘCZNIK  W dalszym ciągu uczę się piosenki 

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

 

Zapisz w zeszycie  

Topic; Lions eat meat. 

Pod tematem zapisz 

1.Frogs eat bugs. 

2.Giraffes eat leaves 

3.Antelopes eat grass 

4.Monkeys eat fruit 

5.Lions eat meat. 

Przeczytaj 2x na głos 

zapisane zdania, a mama 

potwierdzi czytanie w 

zeszycie. 

 

J n MN Beata Klyszcz/ 

BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

W oparciu o podane cyfry: 1-13 i litery: A- M  odszukaj wyraz. Uwaga: do 

każdej cyfry jest przyporządkowana litera: 

1,2,3, 4, 5,6, 7, 8,9,10,11,12,13 

A B C  D E  F  G H  I   J   K    L   M 

Zapisać temat 

lekcji:(utworzony wyraz) 

 

Pod tematem wykonać 

https://www.youtube.com/watch?v=RefJ2QOsVLo
https://www.youtube.com/watch?v=-I0E3YGlDxM


Twój zaszyfrowany wyraz to :  

6,1,13,9,12,9,5 

Ułóż wyraz, a następnie zapisz go jako temat lekcji w zeszycie. 

 

odpowiednią ilustrację. 

TEMAT  DNIA  „ O polskich stolicach ”  

19.05.2020 
wtorek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNA 
 
PODRĘCZNIK 

 

1. str.  50 – 51  

Zapraszam  na wycieczki po naszych stolicach 😊  

https://www.busemprzezswiat.pl/2019/01/gniezno-

atrakcje-zwiedzanie/ - Gniezno  

https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw 

– Kraków  

https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA  

- Warszawa  

NIE ZWIEDZAJCIE WSZYSTKICH MIAST  OD RAZU   

-  RÓBCIE PRZERWY W PODRÓŻY  ! 😊 

PRZYPOMNIENIE  
Równoważnik zdania to 
wyraz lub ciąg wyrazów  
nietworzący zdania, 
ponieważ nie zawiera  
czasownika. Oddaje 
jednak tę samą treść co 
zdanie.  
Przykład: Piękna pogoda. 
Czasownik odpowiada na 
pytania: Co robi? Co się z 
nim dzieje? 

ĆWICZENIA 
 

2. str. 51 – 52    

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 

4. str. 68 – 69  

 

 
 
 

ĆWICZENIA 
 

str. 63  

https://www.busemprzezswiat.pl/2019/01/gniezno-atrakcje-zwiedzanie/
https://www.busemprzezswiat.pl/2019/01/gniezno-atrakcje-zwiedzanie/
https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw
https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA


Edukacja   
INFORMATYCZNO -
PLASTYCZNA  
 
 

 5.  Używając znanych Ci narzędzi w programach 

WORD i PAINT oraz umiejętności 

wyszukiwania ,zapisywania i wysyłania wiadomości 

pocztą elektroniczną wykonaj wizytówkę stolicy, 

która najbardziej spodobała Ci się podczas naszej 

wirtualnej wycieczki. Swoją pracę wyślij na mój e- 

mail.  Jeśli nie możesz wykonać tego zadania w formie 

elektronicznej zaprojektuj wizytówkę na kartce. Staraj 

się nie korzystać tylko z kredek czy pisaków. Termin 

do poniedziałku 25 maja . 

 

TEMAT  DNIA  „ Rodzinne historie ”  

20.05.2020 
środa  

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja 
POLONISTYCZNO 
- SPOŁECZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 

 

2. str. 54 -55  

 
 
 
 
 

ĆWICZENIA  str. 54 – 55   

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 

4. str. 70 

 

ĆWICZENIA  str.64  

WF 5. 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 

Dni Krzyżowe  
Znajdź w Drodze do Nieba formularz modlitwy o urodzaje 
Wieczorem pomódl się z rodziną litanią do wszystkich świętych o urodzaje i 
ustanie pandemii 

 



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

 Nagraj i prześlij na What’s App piosenkę, (można włączyć 

podkład muzyczny z komputera) 

Workbook, zeszyt ćwiczeń str.52 ćw.5 

 

Topic: Labirynt- maze 
. 

TEMAT  DNIA  „ Dziadek i niedźwiadek ”  

21.05.2020 
  czwartek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

Głośne czytanie czwartkowe – fragment czytanki ! 

1. i 2. str. 56 – 57  

http://www.lukaszwierzbicki.pl/dziadek-i-

niedzwiadek/  - warto poczytać – ciekawostki               

o autorze i lekturze 

  

ĆWICZENIA 
 

str. 56 – 57   

Edukacja  
MUZYCZNA  
 
ĆWICZENIA  
POLONISTYCZNE  

 
3. 4. str. 112  
 Piosenka pt. Na majówkę”   
https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs 
- poznajemy słowa i melodię piosenki  
 
 
 

 

Zespół dydaktyczno 
– wyrównawczy  

5. GŁOŚNE CZYTANIE oraz doskonalenie dzielenia 

liczb w zakresie 1000 – karta pracy.  

karta pracy -  
ZADANIE DLA 
WSZYSTKICH CHĘTNYCH 

😊 

J n MN Beata Klyszcz/ 

BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Dla chętnych: ułóż w zeszycie krzyżówkę pt: “Familie”. Wykorzystaj 

poznane słownictwo. 

 

 

 

 

http://www.lukaszwierzbicki.pl/dziadek-i-niedzwiadek/
http://www.lukaszwierzbicki.pl/dziadek-i-niedzwiadek/
https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs


 

 

TEMAT  DNIA  „  Niedźwiedzie ” 

22.05.2020 
piątek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNO -
PRZYRODNICZA   
 
PODRĘCZNIK 

 
1. 2.  str. 58 – 59  
 
 

 
 

 
ĆWICZENIA  

 
str. 58 – 59 

 

Edukacja 
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 
 
 
3.4 str. 71 
 

 

ĆWICZENIA  
 

str. 65 
 

 

KOŁO 
ZAINTERESOWAŃ  

5. Jeśli lubisz filmy przyrodnicze zapraszam Cię do 
obejrzenia w wolnej chwili filmu pt. „ Niedźwiedzie”  
 https://www.youtube.com/watch?v=S_An9gtVyrQ 
po jego obejrzeniu napisz kilka zdań na temat filmu, 
 a szczególnie czego nowego się z niego 
dowiedziałaś/dowiedziałeś ? Czy Ci się podobał? 
Dlaczego?  
LUB  
Przedstaw w zabawny sposób swojego ulubionego 
misia ( bohatera książki,  filmu, bajki ) – technika 
dowolna  
Zadanie dla chętnych i  członków Uniwersytetu Dzieci 

w Klasie 😊 ( koła zainteresowań ) – termin 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S_An9gtVyrQ


wykonania do 29 maja  
 
 

 Język niemiecki 
MN 

Beata Kyszcz / 
 
BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl 
 

 Wspólnie z rodziną posłuchaj piosenki ‘Wir sind eine 
grosse Familie” (jesteśmy jedną wielką rodziną)- You 
Tube. 

 

    *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.   

 

  

 

 


