
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:  11 maja 2020 r –  15 maja 2020 r.  

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr strony/  

Nr zadania 

Zeszyt 

przedmioto

wy 

Plan od 11 do 15 maja 2020r. 

11.05.2020 

poniedziałek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

Temat: Legendy o polskich miastach. 

 

PODRĘCZNIK – Popatrz na ilustrację na str.16 i spróbuj 

odgadnąć z jakich legend pochodzą bohaterowie przedstawieni  
na mapie. Przeczytaj kilka razy krótki tekst ze str.17.  

 

Odczytaj i zapamiętaj  skróty i ich objaśnienia ze str.16. 
Zapisz je pięknie w zeszycie. Przepisuj w taki sposób: 

 

Skróty wyrazów: 
pt. – pod tytułem 

np. – na przykład 

 

KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1,2,3 (opuszczamy kropkę pod 
ćw.3) str.15 i 4,5,6 str. 16. 

 

 
KARTY MATEMATYCZNE – zad.4 i 5 str.43 

 

 

 
 

 

 



12.05.2020 

wtorek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Legendy o polskich miastach cd. 

 

PODRĘCZNIK – Przepisz pięknie wiersz ze str. 17. 
 

KARTY MATEMATYCZNE – zad.1 str. 44. 

 

Posłuchaj kilka razy  piosenki o wiośnie: 

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

 

 

 

. 

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 podręcznik 

 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 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Z wizytą w najstarszych miastach Polski. 
Zobacz film: 

https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw 

 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 18 

 

KARTY ĆWICZEŃ  - ćw. 2,3 str.17 oraz 4 str.18. 
Wysłuchaj legendy o Panu Twardowskim 

Cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=_LECJc-rRHA 

Cz.2 https://www.youtube.com/watch?v=f_qA4GAfVUo 
 

Wykonaj na świeżym powietrzu kilka dowolnych ćwiczeń. 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=U8v16WEVszM
https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw
https://www.youtube.com/watch?v=_LECJc-rRHA
https://www.youtube.com/watch?v=f_qA4GAfVUo


Zaloguj się do Eduelo wybierz ZAGRAJ W QUIZY następnie 

wybierz MATEMATYKA, następnie KALENDARZ i 

ZEGAR, następnie GODZINY i MINUTY i rozwiąż CZĘŚĆ 
I,II III. 

 

 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 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Z wizytą w najstarszych miastach Polski cd. 
 

PODRĘCZNIK - Przeczytaj tekst ze str. 19. 

Wybierz dwa dowolne miasta zapisz ich opis w zeszycie. 

 
Poćwicz: 

/www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 

 
Zaloguj się do Eduelo wybierz ZAGRAJ W QUIZY następnie 

wybierz MATEMATYKA, następnie KALENDARZ i 

ZEGAR, następnie GODZINY i MINUTY i rozwiąż CZĘŚĆ 

IV,V,VI. 
 

  

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. 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 

W oparciu o  piosenkę  pt: ” Meine Mama ist die beste”(Moja 

mama jest najlepsza”)wykonać ilustrację w zeszycie:  portret 
mamy lub przedstawić swoją mamę podczas codziennej pracy 

i podpisać:  Meine Mama ist die beste ! 

 W zeszycie 

zapisujemy 
temat: 

Meine 

Mama 

15.05.2020 

piątek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Palcem po mapie. 
 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst oraz uważnie przyjrzyj się 

mapie ze str. 20. Odczytaj na głos miasta. 

 
 

 



 

KARTY ĆWICZEŃ  - ćw. 1,2,3 str. 19 i 20. 

 
KARTY MATEMATYCZNE – zad.1,2,3 str.45. 

 

Wymyśl i wykonaj cztery dowolne ćwiczenia z 

przyborem  (może to być piłka lub skakanka, lub 

ciężarki, lub butelka wody mineralnej, lub inny dowolny 

przedmiot. Można także użyć kilku przyborów – do 

każdego ćwiczenia inny.) na świeżym powietrzu i  nagraj 

krótki filmik . 
 

 J niemiecki BEAKLYS17@ 
eszkola.opolskie.pl 

Przepisać do zeszytu krótki wiersz wraz z tłumaczeniem: 
 

Zum Muttertag, sag ich dir, dass ich dich mag. 

Z okazji dnia Mamy powiem ci, że bardzo cię lubię. 

 
 

  

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. 


