
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 

 

 

Termin:  15-19 2020 r.  

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr strony/  

Nr 

zadania 

Zeszyt 

przedmiot

owy 

Plan od 15 do 19 czerwca 2020r. 

15.06.2020 

poniedziałek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Cykl wychowawczy- Świnka 

 
Elementarz str.68-69 

Przeczytaj  i nagraj poprawiony tekst z ćw.2 

 

WPROWADZENIE LICZB 

TRZYCYFROWYCH-  

Obejrzyjcie prezentację i potem wykonaj zadania 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqzNI26w28

Q&t=113s 

 

 

 

 

J.polski – 

ćw.1,2,3 

( bez 

kropki) 

str.61 

Ćw.4,5 i 

6 ( bez 

kropek) 

str.62 

Matemat

yka- 

zad.1,2,3

,4 i 5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqzNI26w28Q&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=gqzNI26w28Q&t=113s


str.62 

 

 

 
J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Workbook str.63, ćw.11,12  Topic: Clothes 

16.06.2020 

wtorek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 

Egzamin 8 klasy- dzień wolny  

 

. 

Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

   

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

   

17.06.2020 

środa 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 

 

 

Egzamin 8 klasy- dzień wolny 

 
 
 
 
 

 

 

 Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

   

18.06.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 

Egzamin 8 klasy- dzień wolny   

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

   

19.06.2020 Edukacja 

wczesnoszkoln

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Kwietna łąka  Tekst 

piosenki: 



piątek a Elementarz str.70-71 

 

Youtube: Łąka - obejrzyj filmy 

https://www.youtube.com/watch?v=yzlyuHLj37

Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1F

f4 

 

Matematyka: Setki,dziesiątki i jedności- obejrzyj 

, a potem wykonaj zadania 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFPOJo7Wn

cc 

 

Zaśpiewaj piosenkę : Bal na łące- włącz sobie 

podkład – do wtorku 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-

Xy0Jo 

 

Wykonaj prace plastyczną – dowolną techniką – 

do poniedziałku 

 Linki z których można skorzystać  : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45

Y 

 

J.polski - 

ćw.1 i 2 

str.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemat

yka – 

zad.1,2 i 

3 str.63 

Zad.1.2 

str.64 

 

Kiedy 

świeci 
słoneczko 

to na łące 

nad rzeczką 

świerszcze 
stroją 

skrzypeczki 

do 
wiosennej 

poleczki. 

 
Dylu,dylu 

już grają 

grube bąki 

śpiewają, 
myszki 

tańczą 

poleczkę 
sapią przy 

tym 

troszeczkę. 
 

A trzy małe 

biedronki 

nie chcą 
tańczyć tej 

polki 

i czekają na 
walca, 

aby tańczyć 

na palcach. 

https://www.youtube.com/watch?v=yzlyuHLj37Y
https://www.youtube.com/watch?v=yzlyuHLj37Y
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=jFPOJo7Wncc
https://www.youtube.com/watch?v=jFPOJo7Wncc
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y
https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y


https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfG

c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-

UNz0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTp1XvCS

wsY 

 

https://pl.pinterest.com/pin/81796635105247770

3/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/75794181227465258

3/ 

Obejrzyj propozycje i wybierz to co Ci się 

najbardziej podoba lub zrób swoją pracę, może 

też być na komputerze 

 

 J niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Zobacz Video :”FRAGEN „(pytania) na  stronie Teddylingua.  Poćwicz 
wymowę poznanych zwrotów. 
https://youtu.be/z77WaSDAjfE 

 

  

 J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Workbook, zeszyt ćwiczeń str.64 ćw.13 i 14 

Str.65 ćw.15 i 16 

 Topic: Clothes 
– part 2 

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=q85x875FfGc
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc
https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0
https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0
https://www.youtube.com/watch?v=wTp1XvCSwsY
https://www.youtube.com/watch?v=wTp1XvCSwsY
https://pl.pinterest.com/pin/817966351052477703/
https://pl.pinterest.com/pin/817966351052477703/
https://pl.pinterest.com/pin/757941812274652583/
https://pl.pinterest.com/pin/757941812274652583/

