
Harmonogram zadań  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania 

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 
Klasa: II a Zofia Laskowska-Qach 

 

 

Termin:  25 maja 2020 r –  29 maja 2020 r. 

 

Data Plan lekcji Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr strony/ 

Nr zadania 

Zeszyt 

przedmiot

owy 

Plan od 25 do 29 maja 2020r. 

25.05.2020 

poniedziałe

k 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Bez pracy nie ma 

kołaczy 
 

Elementarz str.42 

 

Eduelo-Graj w quizy-J.polski- 

Sztuka wypowiedzi- Rodziny 

wyrazów ( te na końcu- 

obejrzyj prezentację)  

Potem -  Rodziny wyrazów ( te 

wyżej) – część I i II 
 

 

J.polski – ćw. 1 str.37, 

 ćw. 3,4,i 5 str.38 (ćw.5 bez 

kropki) 

 

Matematyka- zad.1,2 i 3 

str.52 

 

26.05.2020 

wtorek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Logowanie na stronę konkursu 

matematycznego. Pisanie 

 . 



a próbnego testu. 

 

Poćwicz z Just dance lub 

wymyśl swoje ćwiczenia/ 
J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

 

Posłuchaj nagrania, historyjka 

obrazkowa, podręcznik s.56 

Przeczytaj głośno tekst  historyjki, 

poproś mamę lub tatę o potwierdzenie 

czytania w zeszycie.   

 Topic: Story- a 
trip 

Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Temat: Pan Jezus wraca do Ojca 

(cz1.). Proszę o przeczytanie treści 

ze str. 142 i zrobienie 2 zadań ze str. 

143 

142-143 podręcznik 

  

 

J. niemiecki 

 

 

BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

 

 

Wykonaj laurkę dla mamy wg 

dowolnej techniki . Na 

pierwszej stronie napisz :   

  - Für Mama  (dla   mamy) 

W środku napisz wiersz : 

– Zum Muttertag, sag ich 

dir,  dass ich dich mag. 

– Z okazji dnia Mamy 

powiem ci, że bardzo cię 

lubię. 

Następnie podaruj mamie 

laurkę. 

  

 

Zapisz w 

zeszycie 

temat : 

Muttertag 

(dzień 

mamy) 

27.05.2020 Edukacja ZOFLASK73@es Bez pracy nie ma   



środa wczesnoszkoln

a 

zkola.opolskie.pl kołaczy 

 

Elementarz str.43- przeczytaj 

wiersz- naucz się czytać- 

połowę 

 

Eduelo – Graj w quizy- 

J.polski- Sztuka wypowiedzi-

Wyrazy bliskoznaczne i  

wieloznaczne- część I, II i III 

 

Poćwicz – wymyśl swoje 

ćwiczenia 
 

J.polski ćw.2 str 37 

Ćw.4,5,6 str.36 

 Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Pan Jezus wraca do Ojca (cz.2.) 

Proszę o zrobienie zadań ze str.144 

144  

28.05.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

 Majowe wędrówki 
Elementarz str. 44-45 – 

przeczytaj 

 

Youtube- Parki Narodowe-po 

co istnieją- obejrzyj 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5rJFs-Osdhk 

 

Wejdź na stronę:  

https://loko.gwo.pl/zaloguj 

J.polski ćw.1,2 str.39 

Ćw.3,4 i5 str.40 

 

Matematyka  zad.1 i 2 

str.53 
 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk
https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk
https://loko.gwo.pl/zaloguj


wpisz kod:  271206 

Wybierz klasę I ( tak – 

pierwszą to nie pomyłka- tam 

są podstawy- później 

przejdziemy do klasy II) i 

wybierz – Programowanie 

wizualne- Pan Ołówek – 

poćwicz – zrób zdjęcie 

ostatniego etapu do którego 

dojdziesz 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Posłuchaj piosenki : 

https://youtu.be/lm28wvsOd4g                     
 

  

29.05.2020 

piątek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Polska w Europie 
Elementarz str.46-47 

 

Youtube- Dlaczego flaga Polski 

jest biało-czerwona? - 

wysłuchaj 

https://www.youtube.com/watc

h?v=1JNc0BqkkwI 

 

Wejdź na stronę : 

https://pl.pinterest.com/pin/631

700285211330728/activity/trie

d 

Jeśli tu klikniemy w ten link po 

J.polski -ćw. 1,2 str.41- 

kropka- tylko wklejamy 

naklejki 

Ćw.3,4 i 5 str.42 – bez 

kropki w ćw.5 

Matematyka – zad.1 i 2 

str.54 
 

 

https://youtu.be/lm28wvsOd4g
https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI
https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI
https://pl.pinterest.com/pin/631700285211330728/activity/tried
https://pl.pinterest.com/pin/631700285211330728/activity/tried
https://pl.pinterest.com/pin/631700285211330728/activity/tried


otwarciu widzimy 1 duże 

zdjęcie i obok po prawej stronie 

4 małe. Klikamy na te pierwsze 

małe i wtedy przeglądamy 

pomysły przesuwając myszką 

w dół. Jeśli ktoś skopiuje link  i 

wklei w GOOGLE wtedy 

otworzy się od razu tam gdzie 

trzeba 

Wykonaj pracę plastyczną 

inspirowaną obejrzanymi 

pracami 

  

J niemiecki 

 

BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Pod tematem narysuj kwiaty 

dla mamy i podpisz je : 

  - die Blumen – 

 

 

  

 J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Obejrzyj film i głośno powtarzaj 

nazwy części garderoby 

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

pHer1COWyrQ 

 Topic: 

What’s he 

wearing. 

Przerysuj 

części gar-

deroby z 

podręczni 

ka ćw.2 

str.60 i 

podpisz po 

angielsku 

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ


Edukacja wczesnoszkolna obejmuje treści z edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej oraz 

technicznej. 

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


