
Harmonogram zadań 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:  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 

Plan od 11.05.2020r. do 15.05.2020r. 

11.05.2020. 
poniedziałek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str.  6 – 7. 
Przyjrzyj się 
ilustracji. 
Wykonaj ustnie 
ćwiczenia: 
1,2,3,4,5,6 ze 
str. 6 –7.  
Przeczytaj 
głośno zdania ze 
strony 7. 
 
Przeczytaj 
głośno wiersz pt. 
„Jak na lato” ze 
str. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chętni uczniowie 
mogą nauczyć się 
wiersza na pamięć. 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 
 
 

Str. 4,5 
Odczytaj głośno 
alfabet. Postaraj 
się zapamiętać 

 



 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4 
 

kolejne litery 
alfabetu.  
 
Ćw. 1, 2 str. 3, 
ćw. 3,4 str.4, ćw. 
5,6 str.5. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Wykonuj ćwiczenia graficzne używając narzędzi programu 
Paint. 
 

 
 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Ćw. 1 str. 52. 
Przeczytaj nazwy 
kolejnych 
miesięcy i 
postaraj 
zapamiętać ich 
nazwy. Wykonaj 
ustnie ćw. 
2,3,4,5,6 str. 53. 
 
Wykonaj ćw. 
1,2,3,4 str. 47. 

 

Religia  PIOTANG37eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: „ Pan Jezus spotyka się z Marią Magdaleną”. Proszę o 
przeczytanie tekstu str. 118 i pokolorowanie obrazka.  

 

Str. 11 

 

podręcznik  

 

j. niem. mn. BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl Wykonać laurkę dla mamy i napisać na pierwszej stronie: Für 
Mama (dla mamy)  

 W zeszycie zapisać 
temat: “Muttertag” 
(dzień mamy)  

12.05.2020. 
wtorek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 
 
Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4.  
 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 

Str. 8 -  
Wysłuchaj 
wiersza pt. 
„Panie Wietrze”.  
Wykonaj ustnie 
ćw. 1,2,3 str. 8. 
 
Ćw. 1 str. 6. 
 

 



Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Nadmuchaj balonik i baw się nim odbijając, podrzucając, 
łapiąc. Wymyśl swoją zabawę z użyciem balonika. Pamiętaj o 
zasadach bezpieczeństwa podczas zabawy. 
 

.  

Edukacja 
wczesnoszkolna 

  
Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 

Przeczytaj teksty 
o wietrze ze str. 
9. Wykonaj 
ustnie ćw. 4,5,6. 
Przygotuj się do 
głośnego 
czytania 
wybranego 
tekstu. 
 
Ćw. 2. str.6. ćw. 
3,4, str. 7. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Wykonaj zad.1 
(obrysuj kształty 
w domu),  
oraz 2. str. 54.  
Przypomnij 
sobie nazwy 
figur 
geometrycznych. 
 
Ćw. 1,2 str. 48 i 
ćw.3,4,5 str. 49. 
(Wycinanka 
znajduje się na 
końcu kart 
ćwiczeń. 
Wycięte figury 
przechowuj w 
kopercie). 

 

j. niem. mn. BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl 
W środku laurki napisać krótkie życzenia : Alles Liebe zum 
Muttertag (wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy) 

  

13.05.2020. Edukacja 
wczesnoszkolna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 
 

Str. 10 – 
Wysłuchaj 
wiersza pt. 

 



środa  
 
 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 

„Dyzio 
Marzyciel”. 
Odpowiedz 
ustnie na 
pytania z ćw. 1,2 
str. 10. 
 
Ćw. 1, 2 str. 8. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

  
Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 

Wysłuchaj 
tekstów „A to 
ciekawe” ze str. 
11. Wykonaj 
ustnie ćw. 4,5 
str. 11. 
 
Ćw. 4,5 str. 9. 
 

 

Religia PIOTANG37eszkola.opolskie.pl Temat: „Pan Jezus spotyka się z Marią Magdaleną” – cz 2 
Proszę wykonać zadania str. 119 

Str. 119  

 

podręcznik  

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Przyjrzyj się 
ilustracjom 
przedstawionym 
na str. 56, 57. 
Zwróć uwagę na 
pojęcia: bok, kąt. 
Wykonaj ustnie 
zad. 6. ze str. 57. 
 
Ćw. 1,2,3 str. 50. 
 
Ćw. 4, 5, 6str. 51 

 

j. niem. mn. BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl 
W zeszycie pod tematem rysujemy kwiaty dla mamy.    

14.05.2020. 
czwartek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 

Str. 12. 
Przeczytaj 
samodzielnie lub 
wysłuchaj treści 
tekstów o 
„Latających 

 



maszynach”. 
Wykonaj ustnie 
ćw. 1,2,3 str. 12 
oraz 4,5 str. 13. 
 
Przygotuj się do 
głośnego 
czytania tekstów 
ze str. 12 lub 13. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 

Ćw. 1,2 str. 10. 
oraz 3,4,5 str.11. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Naśladuj ruchem sposób poruszania się samolotów. Ćwicz 
biegi, podskoki, wymachy ramion. Pamiętaj o zachowaniu 
zasad bezpieczeństwa podczas zabawy. 

  

J. angielski MARDYLK27@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Obejrzyj film, głośno powtarzaj nazwy zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc 
Workbook, zeszyt ćwiczeń. Wykonaj ćw.3 i 4 str.61  

 Topic: Animals 

15.05.2020 
piątek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 
 

Str. 14.  
Wysłuchaj 
tekstu pt. „Lot”. 
Ćw. 1,2 str. 15. 
 
Ćw. 1,2 str. 12. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

  
Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 
 
 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 
 
 
 

Str. 15. 
Wysłuchaj 
informacji o 
latających 
zwierzętach. 
Odpowiedz na 
pytanie zawarte 
w ćw. 5 str. 15. 
 
Ćw. 3, 4. str. 13. 
Pamiętaj, że 
zdania 
rozpoczynamy 
wielką literą. 

 



Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Str. 58. Przyjrzyj 
się ilustracjom i 
wykonaj ustnie 
zadania: 1,2,3,4. 
 
Ćw. 1,2 str. 52 
(Wycinanka 
znajduje się na 
końcu kart 
ćwiczeń.) 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 
 
 
 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4.. 
 
 

Str.95. 
Przeczytaj 
informację o 
półnucie.  
 
Ćwicz pisanie 
półnuty na 
pięciolinii  
według wzoru – 
ćw.3 str. 89. 
Poruszaj się w 
rytmie 
ćwierćnut, 
ósemek i półnut. 

 

J. angielski MARDYLK27@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Zaśpiewaj piosenkę, którą już znasz 
https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg 
  

 Topic: Farm 
animals. 
Pod tematem 
narysuj 3 różne 
zwierzęta z filmu 
lub swoje i podpisz 
po angielsku 

 

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje: edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, plastyczną, techniczną, muzyczną 

 

 


