
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:  20 kwietnia 2020 r – 24  kwietnia 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr 
strony/  

Nr 
zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

 

20.04. 
Poniedział
ek 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

ZOFLASK73@eszkola.opolskie.pl Wiem co jem 
Elementarz str.94-95 
Wysłuchaj piosenki i spróbuj zaśpiewać refren 
YOUTUBE- GANG ŚWIEŻAKÓW 2- PIRAMIDA ŻYWIENIA 
(https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo  

Ćwiczenia 
j.polski- ćw. 
1,2,3 str.84 
Ćw.4,5,6 
str.85 
Ćwiczenia 
matematyka 
Zad.1,2,3 
str.38 
 

 

     

J.angielski MARDYLK27@eszkola.opols
kie. 
pl 

Obejrzyj film  
https://www.youtube.com/watch?v=U8v16
WEVszM 
uczę się piosenki na ocenę przez tydzień 

 Topic: Song 
” Over the mountains” 

     

21.04 Edukacja ZOFLASK73@eszkola.opolskie.pl 
Karolcia- lektura 

Ćw.j.polski- 
ćw.1,2,3 

 
Dodatkowo – można wykonać pracę 

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo
mailto:MARDYLK27@eszkola.opolskie
mailto:MARDYLK27@eszkola.opolskie
https://www.youtube.com/watch?v=U8v16WEVszM
https://www.youtube.com/watch?v=U8v16WEVszM


wtorek wczesnoszkol
na 

Wysłuchaj na YOUTUBE  2 pierwsze rozdziały przygód 
Karolci 
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 
 
 
Matematyka – 
EDUELO-GRAJ W QUIZY- MATEMATYKA-DODAWANIE-
DODAWANIE DO100-CZĘŚĆ III 
EDUELO-MATEMATYKA-ODEJMOWANIE-
ODEJMOWANIE DO 100 - CZĘŚĆ I 
 
Poćwicz z Youtube - Zabawa - Na ziemi zostaje 
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

str.86 plastyczną do wysłuchanych 
fragmentów lektury- dodatkowa 
ocena. 
 
Jeśli ktoś jest chętny to dodatkowo 
może przeczytać inny rozdział  lub 
rozdziały z lektury. Po przeczytaniu 
krótko streścić w zeszycie i wysłać 
do mnie. – Praca na 6. Czas – do 
końca miesiąca. Zainteresowanym 
prześlę plik z lekturą 
 

religia 

 

PIOTANG37eszkola.opolskie.pl Przeczytaj tekst ze str. 125 „Jezus uczy jak służyć 
innym”. Wykonaj zadania ze str.126 i 127. 

Str. 125 -127 
 

Podręcznik 

     

     

22.04. 
środa 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

ZOFLASK73@eszkola.opolskie.pl Wiem co jem 
Elementarz str.93 – przeczytaj wierszyk  
EDUELO-GRAJ W QUIZY-J.POLSKI-ORTOGRAFIA- 
KOŃCÓWKI -ÓW I – ÓWKA  - CZĘŚĆ I,II,II,IV,V I VI. 
 

Ćwiczymy- Youtube- Kids workout 1 Beginners 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI 
 

Ćwiczenis 
matematycz
ne – zad.4,5 
str.39 

Matemtyka-zad.6i 7.str39- praca 
dodatkowa- na 6. 

     

     

     

https://www.youtube.com/watch?v=0xh6pNiWwWc
https://www.youtube.com/watch?v=9LWld4C8rno
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI


23.04. 
czwartek 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

ZOFLASK73@eszkola.opolskie.pl Powroty ptaków 
Obejrzyj filmik na Youtube  - Lekcja 2 "Wiosenne 
powroty ptaków" 

https://www.youtube.com/watch?v=vlXQqg1
T07s 
Elementarz część IV-  str.3-4 
Naucz się na pamięć wierszyka ze str.5 – do 
jutra 
 
MATLANDIA 
 
Ćwiczymy – JUST DANCE - Just Dance Kids 2014 A Pirate 
You Shall Be 
https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM 
 

Ćwiczenia 
j.polski  
Ćw.1,2,3 
str.3 

Dla  chętnych pokoloruj online 
obrazek ptaków- np. na stronie  
https://www.kolorowankionline.net
/ptaki 
lub na innej 
zrób zdjęcie i wyślij 
 

J.niemiecki MN  

BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.pl 

Na stronie www.Teddylingua w zakładce 
Quiz, wyszukać temat:”Quiz Farben”. Są to 
ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, po 
wysłuchaniu zdania, trzeba zaznaczyć 
właściwy kolor(serce). W ćwiczeniu  jest 15 
zdań. Np” Der Schmetterling ist blau”(Motyl 
jest niebieski.), więc trzeba  wskazać 
niebieskie serce, a następnie pojawi się 
odpowiedz wraz z rysunkiem motyla. Proszę 
ćwiczenie powtórzyć kilka razy. 

  

     

     

24.04. 
piątek 

Edukacja 
wczesnoszkol
na 

ZOFLASK73@eszkola.opolskie.pl Wiosenne obserwacje 
Elementarz str. 7- przeczytaj tekst 
Obejrzyj film na Youtube – Ptaki wiosną 

https://www.youtube.com/watch?v=l5c4hxg
daB4 

 
EDUELO-GRAJ  W QUIZY-PRZYRODA- ŚWIAT ZWIERZĄT-

 
Ćwiczenia 
j.polski- 
ćw.1,2,3 
str.5 
Ćw.5str.6 
Ćwiczenia 
matematyka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlXQqg1T07s
https://www.youtube.com/watch?v=vlXQqg1T07s
https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM
https://www.kolorowankionline.net/ptaki
https://www.kolorowankionline.net/ptaki
https://www.youtube.com/watch?v=l5c4hxgdaB4
https://www.youtube.com/watch?v=l5c4hxgdaB4


PTAKI – CZĘŚĆ I i II 
 
Ćwiczymy Youtube- Brain Breaks - Action Songs for 
Children - Move and Freeze - Kids Songs by The 
Learning Station 
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE 
 

– zad.1,2,3 
str.40 

     

J.angielski MARDYLK27@eszkola.opols
kie.pl 

Dalej powtarzam piosenkę 
https://www.youtube.com/watch?v=U8v16
WEVszM 
  
Zeszyt ćwiczeń- Workbook - ćw.1 i 2 str.50, 
pomoże Ci słowniczek str.80 ,rozdz.7 
 
 
 
 

  

     

 

 

 

 

 

 

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

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje wszystkie rodzaje edukacji:matematyczną,polonistyczną, przyrodniczą,plastyczną,muzyczną,w-f 

https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE
https://www.youtube.com/watch?v=U8v16WEVszM
https://www.youtube.com/watch?v=U8v16WEVszM

