
Harmonogram zadań Nr 7 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: 27 kwietnia2020 r – 30 kwietnia 2020 r.  

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr 

strony

/  

Nr 

zadani

a 

Zeszyt 

przedmiotow

y 

Plan od 27.04.2020r. do 30.04.2020r. 

27.04.2020 

poniedziałek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat : Karolcia 
Zobacz filmik 

KARTY MATEMATYCZNE – zad.1,2,3 str.38. 

 

Posłuchaj na youtube dwóch pierwszych rozdziałów lektury pt.: 
„Karolcia” 

Karolcia, część 1 : Audiobook z ilustracjami | Lektura szkolna  

Siedmioróg TV 
https://www.youtube.com/watch?v=0xh6pNiWwWc 

 

Karolcia Rozdział 2 : Audiobook z ilustracjami | Lektura szkolna | 
Siedmioróg TV 

https://www.youtube.com/watch?v=9LWld4C8rno 

Jeśli będzie problem z wykonaniem ćwiczeń, to fragment lektury 

znajduje się w podręczniku na str.96 i 97. 
 

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0xh6pNiWwWc
https://www.youtube.com/watch?v=9LWld4C8rno


KARTY ĆWICZEŃ– ćw. 1, 2, 3 str. 86. 

Wykonaj pracę plastyczną według własnego pomysłu dotyczącą 

fragmentu lektury, który najbardziej ci się spodobał. Możesz ją 
wykonać różnymi technikami - narysować, wykleić itp. Włóż 

rysunek do teczki i przynieś do szkoły. 

 

28.04.2020 

wtorek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Powroty ptaków. 
 

PODRĘCZNIK cz. 4 – Zobacz ilustrację i przeczytaj wiersz           

ze str. 5. 
Przepisz pięknie wiersz do zeszytu. 

 

Zobacz filmik: https://www.youtube.com/watch?v=vlXQqg1T07s 

 
KARTY ĆWICZEŃ: ćw.1 (opuszczamy zieloną kropkę),          

2, 3 str. 3.  
 

 
 

. 

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Obejrzyj film.  Zwróć uwagę  

There is – liczba pojedyncza np.There’s a pen ( jest jeden 

długopis) 
There are three pens.( są trzy długopisy – liczba mnoga) 

https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28 

  
Zeszyt ćwiczeń – workbook  

Powtarzaj piosenkę z poprzedniego tygodnia i do czwartku proszę 

wysłać nagranie na pocztę służbową lub What’s App 
 

str.51 

ćw.3i 

4 
(słown

iczek 

s.80) 

Wpisz temat 

do zeszytu 

Topic:Travelli
ng 
 

Religia PIOTANG37@ 
eszkola.opolskie.pl 

Temat 43: „Pan Jezus przyjmuje wolę Ojca” 
Proszę przeczytać tekst ze str. 128 i zrobić zadanie ze str. 129 

(tabelka) i 130 (uzupełnij zdania) 

 

128-
130 

podręcznik 

29.04.2020 

środa 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Wiosenne obserwacje. 
 

PODRĘCZNIK- Przeczytaj wiersz ze str. 6 oraz tekst ze str.7 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlXQqg1T07s


Zobacz filmik: https://www.youtube.com/watch?v=l5c4hxgdaB4 

 

KARTY ĆWICZEŃ – ćw.1, 2, 3, 4, 5 str. 5 i 6. 

 
Zaloguj się do Eduelo wybierz ZAGRAJ W QUIZY następnie 

wybierz PRZYRODA, następnie ŚWIAT ZWIARZĄT, następnie 
PTAKI i rozwiąż CZĘŚĆ I, II, III. 

 

KARTY MATEMATYCZNE – zad.4 i 5 str.39 
 

Poćwicz przy muzyce: 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
 

 

30.04.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Ptasi raj. 

 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 8 i 9. Odpowiedz ustnie 
na pytanie 1,2,3,4, str.9 

 

Zobacz film: 
https://www.youtube.com/watch?v=75aXeAct6VY 

 

KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1,2,3 str. 7 i 8. 
 

Karta pracy  - przepisz przykłady do zeszytu z matematyki         

i oblicz dowolnym sposobem lub jeśli potrafisz, to wpisuj od razu 

wynik. 
 

Poćwicz przy muzyce: 

https://www.youtube.com/watch?v=goHIMoj57Pw 

 

Zaloguj się do Eduelo wybierz ZAGRAJ W QUIZY następnie 

wybierz PRZYRODA, następnie ŚWIAT ZWIARZĄT, następnie 
PTAKI i rozwiąż CZĘŚĆ IV,V,VI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l5c4hxgdaB4
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=75aXeAct6VY
https://www.youtube.com/watch?v=goHIMoj57Pw


J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Zeszyt ćwiczeń – workbook   

Ćw.9,

10.s.5

4 
 

Topic: 

Transport 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 

Podaną kartę pracy można znaleźć w wyszukiwarce 

wpisując : Zahlenrätsel  zum Frühling 

 

Proszę nie drukować karty pracy. 

W oparciu o podane cyfry, należy odnależć 

przyporządkowane do nich litery, a następnie ułożyć z nich 

wyrazy i zapisać. Odgadujemy tylko 7 wyrazów (liczymy od 

góry). 

Zadanie proszę wykonać w zeszycie (nie przepisujemy cyfr, 

piszemy tylko utworzone wyrazy). 

 Zapisujemy 

temat w 

zeszycie : 

Zahlenrätsel 

zum 

Frühling 

(Wiosenne 

rebusy) 

 

 
Przepisujemy 

7 

utworzonych 
wyrazów do 

zeszytu. 



Pamiętamy o pisowni rzeczowników - każdy wyraz zaczynamy 

wielką literą. 

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. 


