
Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa: Ia  

Termin:  8 czerwca 2020 r – 12 czerwca 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

Plan od 8.06.2020r. do 12.06.2020r. 

08.06.2020 
poniedziałe
k 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

 J. Polski 
Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa I, część 4. 

Str.16 Zbieramy 
śmieci.  
zad. 1,2,3,4,5. 

 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

 J. Polski 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa I, 
część 4. 

Str. 14 zad. 1,2,3. 
Str. 15 zad. 4,5. 

 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

 Podręcznik Matematyka „Szkolni Przyjaciele”, 
część 2. 

Od liczby 1 
odejmuję liczby 
jednocyfrowe. 
Str. 49 zad. 1,2,3, 
(ustnie) i 4 w 
zeszycie. 
 
  

 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

 Matematyka  - Karty ćwiczeń, część 2 Str. 44 zad. 1,2,3.  

Edukacja  J. Polski 
Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa I, część 4. 

Str.18 Sortujemy 
odpady  

Wysłuchaj wiersza: 
https://www.youtube.com/watch?v=R



wczesnoszkol
na 

Przeczytaj głośno  
wiersz cztery razy. 

cJGcQtfsqA 

j. n.MN BEAKLYS17@eszkola.opolskie
.pl 

Powtórz zabawę z cyframi przy piosence 
“Zahlenlied”(Piosenka o cyferkach) 

https://www.youtube.com/watch?v=REcF5tVh
0HQ 

  

9.06.2020 
wtorek 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

 J. Polski 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa I, 
część 4. 

Str. 14 zad. 1,2,3. 
Str. 15 zad. 4,5. 
Str. 16 zad. 1,2. 
Str. 17 zad. 3,4. 

 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

   W ramach dzisiejszych zajęć wyjdź do 
ogrodu lub na spacer. 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

 Podręcznik Matematyka „Szkolni Przyjaciele”, 
część 2. 

Do liczby 6 dodaję 
liczby jednocyfrowe 
Str. 50 zad. 1,2,3,4. 
 
  

 

j. angielski  Zeszyt ćwiczeń, workbook str.86 ćw.3 i 4  Topic: Powtórzenie rozdziału 8 

j. n.MN BEAKLYS17@eszkola.opolskie
.pl 

Wykonaj grę Memory z cyferkami: przygotuj 10 
kwadratowych karteczek w jednym kolorze i 
podpisz je za pomocą cyfr od 1-10. W drugim 
kolorze wykonaj 10 następnych i podpisz je 
słownie : eins (1), zwei (2), drei (3), vier (4), 
fünf (5), sechs (6), sieben (7), acht (8), neun (9), 
zehn (10). Następnie zagraj w grę, poprzez 
odkrywanie kolejno dwóch  kartoników szukasz 
odpowiedniej pary, np.: “1- eins , 5- fünf “. W 
ten sposób utrwalisz nazwy cyfr. Powodzenia. 

  

10.06.2020 
środa 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

 Matematyka  - Karty ćwiczeń, część 2 Str. 45 zad. 1,2,3,4.  

Religia Stanisław Kozłowski 
stakozl81@eszkola.opolskie
.pl 

(str. 140-141) 
1.Modlitwa na początek – Wierzę w Ciebie 
Boże żywy...  
2. Przeczytaj tekst na szarym tle ze strony 140. 

 Temat 58: Idziemy z Panem Jezusem 
w procesji. 

mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl


3. Zobacz filmik1:  
https://youtu.be/UVHkeM2s5vA  

4. Zrób ćwiczenia 1 i 3 ze strony 141. 
4. Zobacz filmik 2: 
https://youtu.be/jI4E91uNSOc  
9.Zdjęcie wykonanych zadań, 
 przyślij na adres:  
stakozl81@eszkola.opolskie.pl lub WhatsApp   
10.Zapamiętaj: 

- Podczas każdej Mszy świętej Pan Jezus 
przychodzi na ołtarz i pozostaje z nami 
ukryty w chlebie, który nazywamy 
NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM. 
- W Uroczystość Bożego Ciała oddajemy 
szczególną cześć Panu Jezusowi w 
Najświętszym Sakramencie.  
- Naszą miłość do Pana Jezusa 
pokazujemy idąc w procesji podczas 
Bożego Ciała. 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

 J. Polski 
Podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa I, część 4. 

Str. 20  Moja działka 
zmienia się w 
dżunglę. Wysłuchaj 
tekstu czytanego 
przez nauczyciela. 
zad. 1,2,3,4. 
Str. 21 Samodzielnie 
czytaj tekst. 

 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

 J. Polski 
Karty ćwiczeń „Szkolni Przyjaciele” klasa I, 
część 4. 

Str. 18 zad. 1,2,3. 
Str. 19 zad. 4,5. 

 

j. n. MN BEAKLYS17@eszkola.opolskie
.pl 

Przypomnij sobie jak odpowiadamy na pytanie: 
“Wie alt bist du?” (Ile masz lat?) Odpowiedź 
masz w zeszycie.  
Powtórz grę w Memory z cyframi. 

  

 

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

 

Wszystkie zadania umieszczone w harmonogramie są dla uczniów obowiązkowe i podlegają ocenie. 

https://youtu.be/UVHkeM2s5vA
https://youtu.be/jI4E91uNSOc
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl

