
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:  od 1 do 5 czerwca 2020 r.  

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr zadania 

 strona 

Zeszyt 

przedmiotowy 

Plan od 1 do 5 czerwca 2020r. 

1.06.2020 

poniedziałek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 1 czerwca – Dzień  wyjątkowy ! 

Życzę WAM – aby każdy z Was był 

zdrowy. 

Żebyście spełniali swoje marzenia i dobre 

serduszka mieli,  

Niech Waszych szkolnych przyjaźni czas 

nigdy nie rozdzieli.  

Żebyście innym ludziom miłość i szacunek 

pokazywali, a przy okazji swoje najskrytsze 

marzenia spełniali.  

Żeby życie miało dla Was wielkie plany,  

A póki co, słuchajcie zawsze taty i mamy.  

Korzystajcie ze swojej beztroski i zabawy, 

Niech Was nie frasują dorosłych sprawy. 

Słodkości i niespodzianek w Dniu Waszego 

Święta ! 

Wiedzcie, że Wychowawczyni o Was 

cieplutko myśli i pamięta � 

2.06.2020 

wtorek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Bez pracy nie ma kołaczy. 
 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 42. 

 

 
 

. 



KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1str.37 (opuszczamy kropkę) 

 

Poćwicz mnożenie i dzielenie przez 8; 

https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-

8_9_49 
https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-przez-8-w-

zakresie-80_10_53 

 

J. angielski MARDYLK27@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Obejrzyj film i głośno powtarzaj nazwy części garderoby 
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ 

Zeszyt ćwiczeń str.58ćw.1( pokoloruj na dowolnie 

wybrane kolory),ćw.2 str.58  str.59 ćw.3 
 

 Topic: I’m wearing 
a raincoat. 

Religia PIOTANG37@ 
eszkola.opolskie.pl 

Temat: Pan Jezus pozostawia nam sakramenty. Proszę by 
dzieci przeczytały tekst na str. 146 i zrobiły 1 i 2 zdanie 

ze str. 147. 

146-147 podręcznik 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 

Przepisz słownictwo dotyczące czasu wolnego (Freizeit): 

der FuBball – piłka nożna, 

die Gitarre – gitara, 

die Freunde – przyjaciele, 

die Katze – kot, 

das Fahrrad – rower, 

die Kakteen- kaktusy, 

lesen- czytać, 

malen – malować, 

reiten- jeździć konno. 

 Zapisz w zeszycie 

temat: Freizeit 

(czas wolny) 

https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-8_9_49
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-8_9_49
https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-przez-8-w-zakresie-80_10_53
https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-przez-8-w-zakresie-80_10_53
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ


3.06.2020 

środa 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Bez pracy nie ma kołaczy cd.  

 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj wiersz pt.: „Chrząszcz” 
str.43.  Naucz się czytać wiersza ze str. 43.  

 

KARTY ĆWICZEŃ - ćw. 2 str.37 oraz 3 i 4 str.38. 

 
Wykonaj kilka ćwiczeń z piłką na świeżym powietrzu. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 Religia PIOTANG37@ 
eszkola.opolskie.pl 

Temat: Pan Jezus posyła nam Ducha Świętego. Proszę by 
dzieci przeczytały tekst na str. 149 i wykonały zadnie ze 

str. 150 oraz pokolorowały witraż lub literki str. 151 (do 

wyboru). 

149- 151 podręcznik 

4.06.2020 

czwartek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Polska w Europie. 

 
PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 46. Uważnie 

przyjrzyj się ilustracji, a szczególnie mapie.  
 

KARTY ĆWICZEŃ – na podstawie mapy z podręcznika 

wykonaj ćw. 1 i 2 str. 41 oraz 3, 4 str.42. 
 

KARTY MATEMATYCZNE – zadanie 1,2,3 

(opuszczamy kropkę). str. 50. 
 

Wykonaj ćwiczenia na świeżym powietrzu. 

  

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Workbook  str..59, ćw.4, str.60 ćw.5i 6 
 

 Topic: She’s 

wearing trainers 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 
Na stronie Teddylingua znajdź temat Quiz Hobbys i 

poćwicz wymowę nowego słownictwa (ostatnia 

notatka w zeszycie). 

  

5.06.20 

piątek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Konkurs matematyczny Kangur. 
 

Poczytaj na głos dowolną książkę. 

 

 
 

 



Poćwicz: 

https://www.youtube.com/watch?v=1px-NTgSd7Y 

 

DLA CHĘTNYCH może być na sobotę. 

Wejdź na stronę https://loko.gwo.pl/zaloguj po 

otwarciu strony wpisz kod 271206  i kliknij – Zaloguj się  

Potem wybierz – Klasa I (to nie jest pomyłka 

rzeczywiście klasa I), wybierz – Programowanie wizualne 

z UFO spróbuj przejść jak najwięcej poziomów.  
 

 J niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 

Powtórz ćwiczenie z „Quiz Hobbys”, a następnie wybierz 

jeden przykład, wykonaj do niego ilustrację (w zeszycie) i 
podpisz ją. Np: Ich spiele Gitarre.(Gram na gitarze). 

 

  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=1px-NTgSd7Y
https://loko.gwo.pl/zaloguj

