
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:  27 kwietnia  2020 r –  30 kwietnia 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  „ Legendy kontra błędy”  

27.04.2020 
poniedziałek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNA 
 
PODRĘCZNIK część 

4 
 

 
 
 
str. 26 -27  poczytaj, powtórz i utrwal swoją wiedzę  

 

 
ĆWICZENIA  

część 4  
 

  
str. 24 i 25  

Edukacja 
MATEMATYCZNA 
 

 
 
str. 48 – 49  

str.49  zad.9 
 
str. 49 zad 11 dla 



ĆWICZENIA  
 

chętnych  

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

Temat o Najświętszym Sakramencie - Katecheza nr 56 
Przeczytaj treść w książce 
Naucz się pytania z żarówki s. 158 
Wklej prawidłowe nazwy pod rysunkiem s. 159 

Naucz się na 
pamięć pieśni 
Przed tak wielkim 
Sakramentem DN 
nr 667 
 

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

PODRĘCZNIK   Obejrzyj film o dniach tygodnia, przypomnij sobie nazwy, 

powtórz głośno z nagraniem 

www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ 

 Workbook str.43 ćw.4 

str.44 ćw.5,6 

Zapisz w zeszycie  

Topic; Plans 

 Język niemiecki 
MN 

 
Beata Kyszcz / 
 
BEAKLYS17@eszkola.opolskie.pl 
 

Na stronie www.Teddylingua   jeszcze raz wyszukać temat:”Quiz Farben”                      

i powtórzyć ćwiczenia ze słuchu. Następnie wybrać 5 zdań i przepisać do 

zeszytu(można wykonać odpowiednią ilustrację do zdania) 
 

Uwaga! Po każdej poprawnej odpowiedzi, w nagrodę  pojawiają się następujące zwroty: 

“Das stimmt! (zgadza się!), Ja,richtig! (tak,poprawnie), Schön! (pięknie),Genau! (dokładnie), 

Gut! (dobrze). Proszę tych zwrotów nie przepisywać. 

 
Zapisać temat w 

zeszycie:  

Sätze schreiben 

(piszemy zdania) 

 

 

 

TEMAT  DNIA  „ Z wizytą w pasiece”  

28.04.2020 
wtorek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZO - 
PRZYRODNICZA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 
 
str. 24 i 25 
 

str. 24 zad.2 
minimum 5 zdań 

ĆWICZENIA 
 

str. 22 i 23  

 
ĆWICZENIA 
POLONISTYCZNE 
 
Edukacja  
MUZYCZNA 
 

 

str. 111 

Posłuchaj piosenki pt. „  Mój świat ” w wykonaniu jego autora na 

żywo  

 
 
 
Jeśli ktoś ma 
ochotę może 
nagrać jak śpiewa 
tę piosenkę 

http://www.teddylingua/


https://www.youtube.com/watch?v=zuFz2UOi_AQ turystyczno – 
harcerską. 

TEMAT  DNIA  „ ”  

29.04.2020 
środa  

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
MATEMATYCZNA 
 
PODRĘCZNIK  
 

 

str. 54 

Zapisz Informację  
POMOCNE SŁOWA 
( na niebieskim 
tle)  
zad. 1,2 3  

ĆWICZENIA 
 

str. 50  

WF dla chętnych trochę ruchu ( na niepogodę ) poćwicz sama/sam,               

z rodzeństwem lub rodzicem 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Q6KaNNFTsY4 

 

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

   

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

 Powtórz wyrazy i wymowę 

https://quizlet.com/pl/191856452/english-adventure-3-unit-6-my-

hobbies-flash-cards/ 

Zeszyt ćwiczeń – Workbook   str.42 ćw.1, 2 i 3 

 

TEMAT  DNIA  „ Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię ”  

23.04.2020 
czwartek 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

 
Katarzyna Przybyszewska/ 
 
KATPRZ65@eszkola.opolskie.pl 

Edukacja  
POLONISTYCZNO -
SPOŁECZNA  
 
PODRĘCZNIK  
 

CZWARTKOWE GŁOSNE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM – fragment 

czytanki pt. „ Człowiek, który miał być kupcem, a stał się 

superbohaterem” 

str. 28 i 29 – przeczytaj samodzielnie lub poproś o przeczytanie 

rodzica i wspólnie porozmawiajcie o Mikołaju Koperniku 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI – obejrzyj film o 

Układzie Słonecznym  

 

ĆWICZENIA 
 

str. 26 – minimum 5 zdań   

https://www.youtube.com/watch?v=zuFz2UOi_AQ
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Q6KaNNFTsY4
https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI


Edukacja 
PLASTYCZNO – 
TECHNICZNA  

Narysuj, wyklej  lub wykonaj makietę  Układu Słonecznego  
LUB 
Wybierz sobie jedną z planet ( oprócz Ziemi ) narysuj jak wyobrażasz sobie życie na niej 
i jej mieszkańców ) – praca dla uczniów  chętnych na 5 maja  
Wyślij jej zdjęcie na klasowy WhatsApp 
  

    *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.  

 


