
Harmonogram zadań Nr 8 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:  4 maja 2020 r –  8 maja 2020 r.  

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr strony/  

Nr zadania 

Zeszyt 

przedmioto

wy 

Plan od 4 maja 2020r. do 8 maja 2020r. 

4.05.2020 

poniedziałek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola. opolskie.pl 

Temat: Kapelusz Pani Wiosny. 

 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 10 i 11. Odpowiedz 

ustnie na pytanie 1 str.11. 
Czytać tekst ze str. 10. – uczniowie, którzy nie mają 

problemów z czytaniem, uczą się do słów -…w tarapatach był 

jej kapelusz.  A ci , którym czytanie sprawia trudność uczą się 
do słów …… Kapelusz! Mój Kapelusz! 

 

KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1 i 2 str. 9. 
 

Przed zadaniami z matematyki koniecznie zobacz prezentację 

https://www.eduelo.pl/prezentacja/783/ 

KARTY MATEMATYCZNE -zad. 1,2,3 str. 42. 
 

 

 
 

 

 

5.05.2020 

wtorek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Temat: Obliczenia zegarowe. 

 
Zaloguj się do Eduelo wybierz ZAGRAJ W QUIZY następnie 

wybierz MATEMATYKA, następnie KALENDARZ i 

 

 

. 



ZEGAR, następnie OBLICZENIA ZEGAROWE i rozwiąż 

CZĘŚĆ I, II, III. 

 

Ćwiczenia ruchowe: 

Wymyśl i wykonaj trzy dowolne ćwiczenia na świeżym 

powietrzu i  nagraj krótki filmik do końca tygodnia. 
J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Obejrzyj uważnie cały film 
https://www.youtube.com/watch?v=sHWUMsBQQns 
powtarzaj głośno nazwy środków lokomocji 

Podręcznik s.54, przeczytaj głośno nazwy pojazdów, poproś 

Rodziców o potwierdzenie czytania głośnego w zeszycie. 
 

s.54 ćw.6 Topic: 

Pojazdy- 
vehicles 
Pod 

tematem 
wypisz z 

filmu (do  3 

minuty 

fimu) 
nazwy 

pojazdów 

od słowa 
car do hot 

air balloon 

Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.pl 

Proszę przeczytać treści z tematu 45. „ Pan Jezus oddaje za nas 

swoje życie” (str.131). Na stronie 132 wkleić stacje drogi 
krzyżowej (z tyłu podręcznika są obrazki) 

 

Str. 131-

132 
 

podręcznik 

6.05.2020 

środa 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Temat: Kapelusz Pani Wiosny cd. 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 12 (bardzo ważna 
jest czerwona ramka) 

KARTY ĆWICZEŃ  - ćw. 3 str. 9 

Wymyśl ciekawy przedmiot, narysuj go w zeszycie, nazwij go  
i napisz w punktach krótką instrukcję obsługi.  

Zaloguj się do Eduelo wybierz ZAGRAJ W QUIZY następnie 

wybierz MATEMATYKA, następnie KALENDARZ i 
ZEGAR, następnie OBLICZENIA ZEGAROWE i rozwiąż 

CZĘŚĆ IV, V, VI. 

 

 
 
 
 
 
 

 

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


7.05.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Między nami ptakami. 

Wysłuchaj wiersza: 

https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc 
 

PODRĘCZNIK - Przeczytaj wiersz ze str. 14. 

 
KARTY ĆWICZEŃ – ćw.1,3,4,5 str. 11 i 12. 

 

Poćwicz: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 

 

  

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.pl 

Przeczytaj głośno 2x historyjkę obrazkową, poproś aby mama 

potwierdziła czytanie w zeszycie z datą i podpisem. 
Workbook , zeszyt ćwiczeń s.52 ćw.5,6 

 

 Topic: Story 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 
Odgadnięte wyrazy z karty pracy pt: „ Zahlenrätsel zum 

Frühling” 

tłumaczymy na j polski: 

1. Biene – pszczoła 

2. Natur -  przyroda 

3. Pflanzen- rośliny 

4. Tierwelt – świat zwierząt 

5. Osterhase – zając wielkanocny 

6. Jahreszeit- pora roku 
7. Schulgarten – szkolny ogród 

 Do 

ostatniego 
tematu 

dopisujemy  

datę : 
7.05.2020 

8.05.2020 

piątek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Temat: Między nami ptakami cd. 

 
KARTY ĆWICZEŃ ćw.1str.13+zielona kropka ze str.14          

i ćw.2 str.14.  

 

KARTY MATEMATYCZNE – zad.4 str.42 i 1,2,3 str.43. 
 

Posłuchaj kilka razy  piosenki o wiośnie: 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


 

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. 


