
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:  22 czerwca 2020 r – 26 czerwca  2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr strony/  

Nr zadania 

Zeszyt 

przedm

iotowy 

Plan od 22.06.2020r. do 26.06.2020r. 

22.06.2020 

poniedziałek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@eszkola.

opolskie.pl Zdjęcia z Afryki 
https://www.youtube.com/watch?v=vBlRx4NKd

tA 

 – wysłuchaj do 6min16s- tekst z elementarza 

 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7TCRWadiJ

tg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3YKJAUO

ct4 

 

 

 

 

J.polski- 

ćw.4,5 

str.72 

Ćw.1,2 

str.75 

Matematyka 

– 

zad.1.2,5str.

65 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vBlRx4NKdtA
https://www.youtube.com/watch?v=vBlRx4NKdtA
https://www.youtube.com/watch?v=7TCRWadiJtg
https://www.youtube.com/watch?v=7TCRWadiJtg
https://www.youtube.com/watch?v=a3YKJAUOct4
https://www.youtube.com/watch?v=a3YKJAUOct4


23.06.2020 

wtorek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@eszkola.
opolskie.pl Wycieczka do ZOO 

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

z0 

 – wysłuchaj od 3min30s do 11minuty 

25sekundy – tekst z  elementarza 

 

J.polski- 

ćw.3,4 

str.76- bez 

kropki 

Matematyka

-

zad.1,2,3,4st

r.66 

. 

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

 

 Workbook str.78 ćw.1 i 2 

Zaśpiewaj i zatańcz 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=hfZ-438DrIs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SG_TvhN6fBo 

 
 

 Topic: 

Summer. 

Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Temat: Męczeństwo św. Szczepana. Proszę by dzieci 

przeczytały tekst ze str. 155 i wykonały dowolne zadanie 

ze str. 156 

155-156 podręcz

nik 

J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

 

 
Wykonaj laurkę dla taty(technika dowolna), w środku napisz 
życzenia:  Alles  Liebe zum Vatertag ( wszystkiego najlepszego 
z okazji dnia taty). Podaruj laurkę tacie. 

 

  

24.06.2020 

środa 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Czekamy na lato 
Eduelo – rozwiąż te zadania z matematyki lub 

j.polskiego, które tylko chcesz. 

J.polski- 

ćw.3 str.90- 

bez kropki 

ćw.4,5,6str.

92- bez 

kropki 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_wXLxTziz0
https://www.youtube.com/watch?v=r_wXLxTziz0
https://www.youtube.com/watch?v=hfZ-438DrIs
https://www.youtube.com/watch?v=SG_TvhN6fBo


 

 Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Temat: Uwolnienie św. Piotra. Proszę by dzieci 

przeczytały tekst ze str. 157 i zrobiły dowolne zdanie na 

str. 158. 

157-158 podręcznik 

25.06.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Żegnaj druga klaso- bezpieczne 

wakacje. 
Obejrzyjcie i przeczytajcie przesłaną prezentację 
https://www.youtube.com/watch?v=68IlX7zuzpg 
 oraz : 

wysłuchaj piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

 

 

Matlandia – możecie wejść i zrobić wszystkie 

zadania, które chcecie. 

 

 

J.polski ćw 

1i2 str.77 

oraz 3 str.78 

 

 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Obejrzyj Video "Sommer und Ferien"(Lato i wakacje) na 
stronie Teddylingua 
https://youtu.be/SCWPE0FH0iI 

  

26.06.2020 

piątek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
 

Zakończenie roku szkolnego  

 

 

 

 

 

 

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

  . 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=68IlX7zuzpg
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

