
Harmonogram zadań  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 
Klasa: II b Langosz Gabriela 

 

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

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr 

zadania 

 strona 

Zeszyt 

przedmiotowy 

Plan od 25 do 29 maja 2020r. 

25.05.2020 

poniedziałek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

Temat: Szanujmy Ziemię. 

 
PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 30 i 31 

Naucz się czytać tekstu ze str. 30 do słów: „ptaki śpiewają tak 

pięknie”. 
 

KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1,2 str.27 i 3 str. 28 (opuszczamy 

kropkę pod ćw.3). 
 

Poćwicz mnożenie przez 7 

https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-7_9_48 

  

 
 
 

 

 

26.05.2020 

wtorek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Szanujmy Ziemię cd. 

 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj wiadomości, jak napisać 
podziękowanie ze str. 33. 

 

 KARTY ĆWICZEŃ -ćw. 4 str. 28. 
 

 

 

 

. 

https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-7_9_48


Poćwicz dzielenie  przez 7 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-przez-7-w-zakresie-

70_1_52 
 

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 

środa 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Ja też ratuję Ziemię. 

 
PODRĘCZNIK – Przeczytaj  tekst ze str. 34 i 35 
 

Zobacz filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

 
KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1, 2 wraz z zieloną kropką  -  

(rysunek włóż do teczki) str. 29 oraz 3,4,5 str.30. 

 
Poćwicz kozłowanie piłki lewą i prawą ręką. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.pl 

Pan Jezus wraca do Ojca (cz.2.) Proszę o zrobienie zadań ze 

str.144. 

144 podręcznik 

28.05.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Ameryki – kontynenty wielu kultur. 

 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str.36 i 37. 

Zobacz film:  

https://www.youtube.com/watch?v=4zdk7714qx4 

  

https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-przez-7-w-zakresie-70_1_52
https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-przez-7-w-zakresie-70_1_52
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=4zdk7714qx4


KARTY ĆWICZEŃ –  ćw. 1,2,3 str. 31. 

 

Ćwicz mnożenie i dzielenie liczb przez 7.( Możesz to zrobić 
otwierając jeszcze raz linki z poniedziałku i wtorku). 

 

Wykonaj kilka ćwiczeń na świeżym powietrzu. 

 

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 

garderoby z 

podręczni 

ka ćw.2 str.60 i 
podpisz po 

angielsku. 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 
eszkola.opolskie.pl 

Posłuchaj piosenki : https://youtu.be/lm28wvsOd4g                     
 

  

29.05.2020 

piątek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Dzień Ziemi – powtórzenie. 

 

KARTY MATEMATYCZNE- zad.1,2,3,4 str.49. 
 

KARTY ĆWICZEŃ – ćw.1 (opuszczamy zieloną kropkę), 2, 

3 str.33 oraz 4 (opuszczamy zieloną kropkę), 5, 6 wraz z 
zieloną kropką str.34. 

 

Zaloguj się do Eduelo-Graj w quizy- Matematyka-Mnożenie i 

dzielenie- Działania z okienkiem – część I, II i III. 
 

Poćwicz: 

https://www.youtube.com/watch?v=1px-NTgSd7Y 
 

 
 

 

 J niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 

Pod tematem narysuj kwiaty dla mamy i podpisz je : 

  - die Blumen - 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://youtu.be/lm28wvsOd4g
https://www.youtube.com/watch?v=1px-NTgSd7Y


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. 


