
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:  1 czerwca 2020 r –  5 czerwca 2020 r. 

 

Data Plan lekcji Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr strony/ 

Nr zadania 

Zeszyt 

przedmiot

owy 

Plan od 1 do 5czerwca 2020r. 

1.06.2020 

poniedziałe

k 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Dzień Dziecka 
Wchodzimy na stronę  

https://code.org/hourofcode/ove

rview 

kliknij w GODZINA 

KODOWANIA MINECRAFT  

i wybierz – MINECRAFT 

WODNA PRZYGODA- 

ROZPOCZNIJ. 

Po obejrzeniu filmiku, 

zamykamy go x i gramy 

 

Na tej stronie możemy też 

kliknąć – 

 
 
 

Miłej zabawy � Każdy 

wybiera to co mu się 

spodoba. 

Dajcie znać jak Wam 

poszło. 

 

https://code.org/hourofcode/overview
https://code.org/hourofcode/overview


i wybrać inną grę np. 

KLASYCZNY LABIRYNT Z 

ANGRY BIRDS  lub KOD 

FLAPIEGO lub KRAINĘ 

LODU – gdzie rysujemy 

podobnie jak w Panu Ołówku 

lub inne przygody z 

MINECRAFT 

 

 

Można też wejść na stronę:  

 

https://www.kodable.com/hour-

of-code 

jeśli przeglądarka zapyta- 

wybrać j.polski 

klikamy  Kids start here /Dzieci 

zacznij tutaj– Graj bez 

zapisywania -Grając w domu-

Wybierz wiek  

( najlepiej zacząć od 4 )- 

wybieramy- MAKE LEVELS- 

wybieramy-KINDREGARDEN 

Potem można wybrać sobie 

inne poziomy 

 

2.06.2020 Edukacja 

wczesnoszkoln

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Europejskie miasta  

Ćwiczenia j.polski ćw.1i 2 

. 

https://www.kodable.com/hour-of-code
https://www.kodable.com/hour-of-code


wtorek a Elementarz str.48 i 49 

Obejrzyj na Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=

q6gE2wx68XM 

 

Eduelo- GRAJ W QUIZY- 

J.POLSKI- ORTOGRAFIA – 

WYRAZY Z Ż- CZĘŚĆ I i II 

str.43 

Ćw. 4, 5, 6 str.44- bez 

kropek 

Matematyka  zad.3 i 4 

str.55 

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

 

 Obejrzyj film i głośno powtarzaj nazwy 

części garderoby 

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1

COWyrQ 

Zeszyt ćwiczeń str.58ćw.1( pokoloruj na 

dowolnie wybrane kolory),ćw.2 str.58 

Str.59 ćw.3 

 

 Topic: I’m 
wearing a 
raincoat. 

Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Temat: Pan Jezus pozostawia nam 

sakramenty. Proszę by dzieci 

przeczytały tekst na str. 146 i zrobiły 

1 i 2 zdanie ze str. 147 

 podręcznik 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Przepisz słownictwo dotyczące czasu 

wolnego (Freizeit): 

der FuBball – piłka nożna, 

die Gitarre – gitara, 

 Zapisz w 

zeszycie 

temat: 

Freizeit 

(czas 

wolny) 

https://www.youtube.com/watch?v=q6gE2wx68XM
https://www.youtube.com/watch?v=q6gE2wx68XM
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ


die Freunde – przyjaciele, 

die Katze – kot, 

das Fahrrad – rower, 

die Kakteen- kaktusy, 

lesen- czytać, 

malen – malować, 

reiten- jeździć konno. 

 

3.06.2020 

środa 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Zabawy podwórkowe z 

dawnych lat 

 
Elementarz str.52-53- naucz się 

pięknie czytać wiersz str.53 

 

Obejrzyj na Youtubie 

https://www.youtube.com/watc

h?v=1yn_KBuXLg0 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ohn68xMzYFU 

 

https://www.youtube.com/watc

 

J.polski- ćw.1,2 i 3 str.47  

Ćw.5 str.48 

Matematyka – zad.1,2 i 3 

str.56 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yn_KBuXLg0
https://www.youtube.com/watch?v=1yn_KBuXLg0
https://www.youtube.com/watch?v=ohn68xMzYFU
https://www.youtube.com/watch?v=ohn68xMzYFU
https://www.youtube.com/watch?v=KMwwh6niMVk


h?v=KMwwh6niMVk 

 

 Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Temat: Pan Jezus posyła nam Ducha 

Świętego. Proszę by dzieci przeczytały 

tekst na str. 149 i wykonały zadnie ze str. 

150 oraz pokolorowały witraż lub literki 

str. 151 (do wyboru). 

149- 151 podręcznik 

4.06.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Nie jestem sam 
Elementarz str.54 

Matlandia 

 

J.polski ćw. 2 i 4 str.50 

Matematyka – zad.4,5,6 i 7 

str.57 

 

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Workbook  str..59, ćw.4, str.60 ćw.5i 

6 

 . Topic: 

She’s 

wearing 

trainers. 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Na stronie Teddylingua znajdź temat 

Quiz Hobbys i poćwicz wymowę 

nowego słownictwa(ostatnia notatka 

w zeszycie). 

  

5.06.2020 

piątek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Konkurs matematyczny - 

Kangur 

 

To ma być dla Was 

zabawa, nie stresujcie się- 

bawcie się dobrze. 

Powodzenia � 

 

 J niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Powtórz ćwiczenie z „Quiz Hobbys”, 

a następnie wybierz jeden przykład, 

wykonaj do niego ilustrację (w 

zeszycie) i podpisz ją. Np: Ich spiele 

Gitarre.(Gram na gitarze). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KMwwh6niMVk


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. 


