
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:  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 

Plan od 18.05.2020r. do 22.05.2020r. 

18.05.2020. 
poniedziałek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

Str.  16 – 17. 
Przyjrzyj się 
ilustracji. 
Wykonaj ustnie 
ćwiczenia: 1,2,3 
str.16 oraz 4,5 ze 
str. 17.  
Przeczytaj 
głośno zdania 
pod obrazkami  
ze strony 17. 
 

Ćw. 1,2,3 str.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

  
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4 
 

 
Ćw.4,5 str. 15 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Wykonuj ćwiczenia graficzne używając narzędzi programu 
Word – kolor czcionki, pogrubienie. 
 

 
 

 

Edukacja  Podręcznik do Matematyki „Szkolni Przyjaciele” klasa I część 
2. 

Ćw. 1,2,3,4 str. 
59. 

Ćw. 2 i 3 wykonaj w 
zeszycie. 



wczesnoszkolna  
 
 
 
 
Matematyka  - Karty ćwiczeń, część 2. 
 

 
 
 
 
 
Ćw. 1,2,3 str. 53. 

Zapamiętaj nazwę 
jednostki długości – 
1 centymetr i skrót 
1 cm. 

Religia  PIOTANG37eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Maj miesiącem Matki Bożej (cz.1.) str. 126. 

Proszę o pokolorowanie kapliczki. 

Str. 126 

 

podręcznik  

 

j. niem. mn. BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl Posłuchać piosenki(YouTube) pt: “Fingerfamilie”(rodzina 
palców).  

 

 W zeszycie zapisać 
temat: Meine 
Familie (Moja 
rodzina). 

19.05.2020. 
wtorek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Str. 18 -  
Wysłuchaj 
wiersza pt. 
„Niebieski, żółty, 
czerwony, 
zielony, czyli 
kolorowe 
śmieci”.  
Wykonaj ustnie 
ćw. 1,2 str. 19. 
 
Ćw. 1,2 str.16. 
 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Czy wiesz, że do ćwiczeń można wykorzystać niektóre 
odpady np. puste butelki plastikowe? 
Wykonaj kilka ćwiczeń z użyciem pustej plastikowej butelki. 
Mogą być te zaproponowane poniżej lub wymyślone przez 
Ciebie: 

- Przekładaj butelkę z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad 

głową, pod kolanem, stojąc w miejscu, w chodzie i w biegu w 
różnych kierunkach. 
- Usiądź na podłodze lub na trawie w siadzie skrzyżnym. 
Butelkę trzymaj na kolanach oburącz – wznieś butelkę w górę 
i wykonaj głęboki wdech a następnie skłon w przód i wydech. 
Ćwiczenie powtarzaj kilka razy. 
- Stań w rozkroku, butelkę unieś w górę i trzymaj oburącz – 

.  



skłon w przód z dotknięciem butelką podłoża i wyprost z 
przeniesieniem butelki w górę nad głowę.  
Ćwiczenie powtarzaj kilka razy. 
Pamiętaj o bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Przeczytaj 
głośno 
ogłoszenie ze 
str. 19.  
Wykonaj ustnie 
ćw. 4,5 str. 19. 
 
 
Ćw. 1,2,3 str.18. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Wykonaj ekologiczną zabawkę z odpadów. 
Zdjęcie zabawki można przesłać do końca tygodnia. 

  

j. niem. mn. BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl Narysować na kartce z bloku rodzinę występującą w piosence 
i podpisać : die Mama, der Papa, der Bruder (brat), die 
Schwester(siostra), das Baby(niemowlę). 

  

20.05.2020. 
środa 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

Str. 20 – 
Wysłuchaj treści 
tekstu pt. „Moja 
działka zmienia 
się w dżunglę”. 
Odpowiedz 
ustnie na 
pytania z ćw. 
1,2,3,4 ze str. 
20. 
 
Ćw. 1, 2, 3 str. 
18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćw. 2 wykonaj w 
zeszycie. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

  
Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa pierwsza, część 4. 
 
 
 
 
 
 

Wysłuchaj lub 
samodzielnie 
przeczytaj teksty  
ze str. 21. 
Wykonaj ustnie 
ćw. 5,6,8 str. 21. 
Przygotuj się do 
głośnego 

 
Chętni uczniowie 
mogą wykonać w 
domu ćw. 7. ze 
str.21. 



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

czytania 
wybranego 
tekstu ze str. 21. 
 
Ćw. 4,5 str. 19. 
 

Religia PIOTANG37eszkola.opolskie.pl Temat: Maj miesiącem Matki Bożej (cz. 2) .  

Proszę o zrobienie 1. i 2. zadania ze str. 127  

Str. 127. podręcznik 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Przeczytaj 
polecenia i 
rozwiąż ustnie 
zadania: 1,2,3,4 
ze str. 60. 
 
Ćw. 1,2,3 str. 54. 
 

 

j. niem. mn. BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl W zeszycie narysować swoją rodzinę (można podpisać osoby) 
lub wkleić zdjęcie(jeżeli jest taka możliwość). 

  

21.05.2020. 
czwartek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

Str. 22 - 23. 
Wysłuchaj treści 
opowiadania pt. 
„Zgnieciona 
butelka”. 
Wykonaj ustnie 
ćw. 1,2,3,4 ze 
str. 22. 
 
Ćw. 1 i 2 str. 20. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Przeczytaj 
polecenia i 
rozwiąż ustnie 
zad. 1,2,3,4,5 
str. 61.  
 
Ćw. 1,2,3,4 str. 
55. 

Zadanie 2. rozwiąż 
w zeszycie: 
Przepisz pytanie 
napisz rozwiązanie 
i odpowiedź. 

Edukacja  Przygotuj kulki używając kartek ze starych gazet lub innego 
niepotrzebnego papieru. 

  



wczesnoszkolna Celuj tymi kulkami np. do plastikowego wiaderka.  
Staraj się, by jak najwięcej kulek trafiło do celu. 
Po zabawie sprzątnij kulki i umieść je w pojemniku lub worku 
przeznaczonym do składania odpadów papierowych. 

J. angielski MARDYLK27@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Workbook, zeszyt ćwiczeń wykonaj ćw. 5 i 6 str.62  Topic: I’ve got a 
kite. 

22.05.2020 
piątek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

ANNKOZL16@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

Str. 21.  
Ćw. 1. 
Pisz starannie i 
dokładnie. 
Zapamiętaj 
kolory 
pojemników na 
poszczególne 
rodzaje 
odpadów. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Ćw. 2,3,4 str. 22. 
Ćw. 5,6 str. 23. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Str. 62. Przyjrzyj 
się kartce z 
kalendarza. 
Wykonaj ustnie 
zadanie 1.  
 
Ćw. 1,2,3,4 str. 
56. 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

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

Str. 95. 
Przeczytaj 
informację o 
całej nucie i 
zapamiętaj je.  
 
Ćwicz pisanie 
całej nuty na 
pięciolinii. 
według wzoru – 
ćw.1 i 2 str. 89. 

 



J. angielski MARDYLK27@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Obejrzyj film, powtórz głośno nazwy zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=GFnL2Z3OYf8 

Workbook str.85 ćw.1 i 2 

ćw.7 i 8 str.63 

Pomoże Ci słowniczek str.88 

 Topic: Writing 

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GFnL2Z3OYf8

