
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:  11 maja2020 r – 15 maja 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr strony/  

Nr zadania 

Zeszyt 

przedm

iotowy 

Plan od 11.05.2020r. do 15.05.2020r. 

11.05.2020 

poniedziałek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@eszkola.
opolskie.pl Stopka królowej Jadwigi 

 

Elementarz str.24-25 

 

Wysłuchaj legendy: 

Youtube -

https://www.youtube.com/watch?v=G8IGJCk4Y

iw&t=18s  

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

j.polski – 

ćw. 1,2,3 

str.21 

 

Ćwiczenia 

matematyka

- zad.1,2,3 

str47 

 

 

 

12.05.2020 Edukacja ZOFLASK73@eszkola.
opolskie.pl Legenda a baśń  . 

https://www.youtube.com/watch?v=G8IGJCk4Yiw&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=G8IGJCk4Yiw&t=18s


wtorek wczesnoszkoln

a 
 

Elementarz str.26- naucz się czytać fragment 

czytanki ( około 8 linijek) 

 

Poćwicz – Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 
 

 

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

 

Zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=U8v16WEVszM 
Workbook, zeszyt ćwiczeń ,ćw.11 i 12 str.55 
Po uzupełnieniu ćwiczeń przeczytaj na głos treść obydwu ćwiczeń. 

 Topic: On 
an Island. 
Pod 
tematem 
mama 
potwierdzi 
głośne 

czytanie. 

Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Temat: „Wstąpił do piekieł. Wielka Sobota”. Proszę 

przeczytać tekst str. 133. Uzupełnić tekst wyrazami z 

ramki str. 134 oraz pokolorować i odczytać napis. 

 

 

 

133-134 podręcz

nik 

J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

 

Proszę zapoznać się z piosenką pt: ” Meine Mama ist die 
beste”(Moja mama jest najlepsza”)- YouTube 
 
 

 

  

13.05.2020 

środa 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
Legenda a baśń 
 

Elementarz str.27- przeczytaj definicję legendy i 

baśni 

 

EDUELO-GRAJ W QUIZY-MATEMATYKA-

Ćwiczenia 

j.polski- ćw. 

1 str.23 

Ćw.1,2,3,str.

24 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://www.youtube.com/watch?v=U8v16WEVszM


MNOŻENIE I DZIELENIE-SPRAWDZANIE 

MNOŻENIA ZA POMOCĄ DODAWANIA – 

CZĘŚĆ I i II 

 

Poćwicz- Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

 
 

 

 Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Temat: „Zmartwychwstały Pan Jezus towarzyszy 

uczniom w drodze do Emaus”. Proszę przeczytać tekst 

str. 136 i wykonać zadania str. 137 – 138. 

136 - 138 podręcznik 

14.05.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
SOS dla Ziemi 

 
Elementarz str.28- przeczytaj co to są związki 

frazeologiczne 

Obejrzyj na Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=omPW7M5OfaA 

 

EDUELO -GRAJ W QUIZY- PREZENTACJE- 

POWIEDZENIA I PRZYSŁOWIA – wysłuchaj 

prezentacji 

 

Eduelo-Graj w quizy-J.polski- Sztuka 

wypowiedzi-Związki frazeologiczne- część I i II 

 

 

Poćwicz- Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

 

 

 

Ćwiczenia 

j.polski – 

ćw. 4,5,6 

str.26 

 

Ćwiczenia 

matematyka 

– zad.1,2,3 

str.48 

 ( bez kropki 

z zad.3) 

 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

W oparciu o  piosenkę  pt: ” Meine Mama ist die beste”(Moja 
mama jest najlepsza”)wykonać ilustrację w zeszycie:  portret 

 W 
zeszycie 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4
https://www.youtube.com/watch?v=omPW7M5OfaA
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q


pl mamy lub przedstawić swoją mamę podczas codziennej 
pracy i podpisać:  Meine Mama ist die beste ! 

zapisuje
my 
temat: 
Meine 
Mama 

15.05.2020 

piątek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl 
SOS dla Ziemi 

 

Elementarz str.29 

 

 

 

 

Zaśpiewaj piosenkę – Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=nc3P_JsxNa

A 

Nagraj jak śpiewasz- w tle może być piosenka z 

youtube – do wtorku.  

Tekst : 

 

Nie wyrzucam w lesie śmieci, 

 

tak nie robią grzeczne dzieci. 

 

Refren 

 

Święto Ziemi, więc pamiętam 

 

o roślinach i zwierzętach. 

 

Ćwiczenia 

j.polski – 

ćw. 1,2,3 

str.25 

 

Ćwiczenia 

matematyka

- zad.1,2,3 

str.49 

Zad.4 dla 

chętnych 

 

 

Narysu

j 

plakat 

promuj

ący 

Święto 

Ziemi- 

do 

ponied

ziałku.

- 

techni

ka 

dowol

na 

( na 

kartce 

, na 

kompu

terze- 

jak kto 

woli) 

https://www.youtube.com/watch?v=nc3P_JsxNaA
https://www.youtube.com/watch?v=nc3P_JsxNaA


 

Karmię ptaki i wiewiórki, 

dbam o czystość na podwórku. 

 

Refren 

 

Święto Ziemi, więc... 

 

 

 

 

 

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Obejrzyj jeszcze raz  cały film 
https://www.youtube.com/watch?v=sHWUMsBQQns 
powtarzaj głośno nazwy środków lokomocji 
Workbook, zeszyt ćwiczeń -Wykonaj ćwiczenia 13,14 s.56 

 Topic: 
Postcard, 
pocztówka
. 

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. 


