
Harmonogram zadań Nr 2 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:  04 maja 2020 r – 08maja 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotow

y 

      

Plan od 04.05.2020r. do 08.05.2020r. 

04.05.2020 
 
poniedziałe
k 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

ZOFLASK73@eszkola.opolskie.pl Legendy o polskich miastach 
Elementarz str.16 i 17 
Przepisz do zeszytu wyrazy i ich skróty ze str.16 
z elementarza i otocz kolorową ramką 
 
 
Spróbuj zaśpiewać piosenke „ Krakowiaczek 
jeden” 
https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivk
qY 

Ćwiczenia 
j.polski: 
ćw.1,2 i 3 
str.15 
Ćw.4,5i6 
str.16 
Ćwiczenia 
matematyk
a – 
zad.1str.44 

Tekst 
piosenki: 
Krakowiaczek 
jeden 
miał koników 
siedem, 
pojechał na wojnę, 
ostał mu się jeden. 
 
Siedem lat 
wojował, 
szabli nie 
wyjmował, 
szabla zardzewiała, 
wojny nie widziała. 
 
Krakowianka jedna 
miała chłopca z 
drewna, 

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


a dziewczynkę z 
wosku, 
wszystko po 
krakowsku. 

     

 
J.angielski 

 
MARDYLK27@eszkola.opolskie
.pl 

Obejrzyj uważnie cały film 
https://www.youtube.com/watch?v=sHWUMsBQQ
ns 
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 

     

05.04.2020 
wtorek 

Edukacja 
wczesnoszkoln
a 

ZOFLASK73@eszkola.opolskie.
pl 

Z wizytą w najstarszych miastach 
Polski. 
Obejrzyj film -Youtube 
Top atrakcje w KRAKOWIE | Kraków na 
weekend | Co zobaczyć w Krakowie? 
https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoY
RIw 
 
Wysłuchaj legendy- Youtube 
Pan Twardowski 
 Część I - 
https://www.youtube.com/watch?v=_LECJc-
rRHA 
 
Część II 
https://www.youtube.com/watch?v=f_qA4GAf

Ćwiczenia 
j.polski- 
ćw.4,5,6 
str.18 

Na ocenę z 
informatyki – 
ćwiczenia z 
programowani
a ze str.13 i 14 
w ćwiczeniach 
z j.polskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


VUo 
 
Elementarz str.18  
 
Poćwicz – Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=47Z9AnFV
xR0 

 
Ćwiczenia są 
przykładowe- 
każdy może 
ćwiczyć to co 
lubi 

     

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 

     

06.04.2020 
środa 

Edukacja 
wczesnoszkoln
a 

ZOFLASK73@eszkola.opolskie.
pl 

Z wizytą w najstarszych miastach 
Polski. 
Elementarz str.19 – wybierz opisy 2 miast i 
przeczytaj je pięknie 
 
Eduelo- GRAJ W QUIZY- J.POLSKI- ORTOGRAFIA-
ZNAKI MIĘKKIE – CZĘŚĆ I i  II 
 
 
Poćwicz – Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_m
QSo 
 

Ćwiczenia 
j.polski- 
ćw.4,5i 6 str 
10 
 
Ćwiczenia 
matematyk
a- zad.1,2 i3 
str.45 

Narysu 
ilustrację do 
wysłuchanej 
wczoraj 
legendy o 
panu 
Twardowskim 

     

     

     

https://www.youtube.com/watch?v=f_qA4GAfVUo
https://www.youtube.com/watch?v=47Z9AnFVxR0
https://www.youtube.com/watch?v=47Z9AnFVxR0
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo


07.04.2020 
czwartek 

Edukacja 
wczesnoszkoln
a 

ZOFLASK73@eszkola.opolskie.
pl 

Palcem po mapie 
 
Elementarz str. 20 i 21 
 
EDUELO- GRAJ W QUIZY – MATEMATYKA-
GEOMETRIA – ROZPOZNAWANIE FIGUR-CZĘŚĆ 
I, II i III 
 
Poćwicz- Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=XveIiC22D
YI 
 

Ćwiczenia 
j.polski – 
ćw. 1 str.19, 
ćw. 2 str.20 
 
Ćwiczenia 
matematyk
a- zad.1,2,3 
str.46 
 

 

     

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 

Schulgarten – szkolny ogród 

 Do ostatniego 
tematu 
dopisujemy  
datę : 7.05.2020 

     

08.05.2020 
piątek 

Edukacja 
wczesnoszkoln
a 

ZOFLASK73@eszkola.opolskie.
pl 

Palcem po mapie 
 
Elementarz str.22 
 
EDUELO GRAJ W QUIZY – J.POLSKI- 

Ćwiczenia 
j.polski- 
ćw.3 i 4 
str.20 

Zagraj z 
rodzicami lub 
rodzeństwem 
w grę Państwa 
-miasta. 
Dopasujcie  do 

https://www.youtube.com/watch?v=XveIiC22DYI
https://www.youtube.com/watch?v=XveIiC22DYI


ORTOGRAFIA-WIELKA LITERA – CZĘŚĆ  I i II 
 
 
EDUELO- GRAJ W QUIZY- MATEMATYKA – 
MNOŻENIE I DZIELENIE- MNOŻENIE I DZIELENIE 
PRZEZ 5 – CZĘŚĆ I i II  
 
 

siebie 
kategorie- nie 
muszą być 
takie jak w 
ćw.3 np. 
państwa, 
imiona, 
zwierzęta, 
rośliny  - 
pamiętajcie o 
tym ,że nazwy 
państw, miast, 
rzek , imiona – 
piszemy 
wielką literą. 
Zróbcie 
zdjęcie swojej 
gry i prześlijcie 
do mnie. 

 

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 

     

     

 

 

 

 

 



 

Wszystkie zadania umieszczone w harmonogramie są dla uczniów obowiązkowe i podlegają ocenie. 


