
Harmonogram zadań 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:  18 maja 2020 r –  22 maja 2020 r.  

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr strony/  

Nr 

zadania 

Zeszyt 

przedmiot

owy 

Plan od 18 do 28 maja 2020r. 

18.05.2020 

poniedziałek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl Szanujemy Ziemię 
Elementarz str.32- naucz się pięknie czytać 

wiersz 

 

Ćwiczeni

a 

j.polski- 

ćw.1,2 i 

3 str25 

Matemat

yka – 

zad.1,2,3 

i 4 str.49 

 

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

 

Obejrzyj film, powtarzaj nazwy środków transportu 

 https://www.youtube.com/watch?v=SWSbejC47hk 

Workbook, zeszyt ćwiczeń  

Wykonaj ćwiczenie 15  i 16 s.57 

 Topic: 

What’s 

throughyou

r window? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SWSbejC47hk


19.05.2020 

wtorek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl Szanujemy Ziemię 
Elementarz str.33- przepisz do zeszytu ramkę- 

Jak napisać podziękowanie. 

Przeczytaj tekst podziękowania ze str 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poćwicz z : 
https://www.youtube.com/watch?v=hKRR7_igyLo 

lub wyjdż na podwórko i pobiegaj,pograj w piłke, jedż na 

rowrze itp 

 

Ćwiczeni

a 

j.polski- 

ćw.3 i 4 

str.28 

Matemat

yka- 

zad.1,2 i 

3 str.50 – 

bez 

kropki  

. 

Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Proszę przeczytać temat: Maj –  

miesiącem Maryjnym str. 163. Ze strony 164 można 

wybrać sobie jedno z zadań oraz pokolorować kapliczkę 

na str. 165. 

163-165 podręcznik 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Posłuchać piosenki (YouTube)„Fingerfamilie”(rodzina 

palców) 

  

20.05.2020 

środa 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl Ja też ratuję Ziemię 
Elementarz str. 34-35 – przeczytaj tekst 

 

Wysłuchaj piosenki, spróbuj zaśpiewać- 

Youtube: 

Cwiczeni

a 

j.polski- 

ćw.1 i 2 

str.29 – 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKRR7_igyLo


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

VE 

Obejrzyj bajkę ekologiczną – Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-

RyaLs 

 

 

 

Poćwicz: 
https://www.youtube.com/watch?v=RwUda1XdMpY 

lub wykonaj swoje ćwiczenia 

bez 

kropki 

Ćw.3,4 i 

5 str.30 

Matemat

yka- 

zad.1,2 i 

3 str.51 

 

 

 

 

 

 Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Proszę przeczytać temat: Jezus zmartwychwstały 

przekazuje władzę Piotrowi str. 139 i wykonać 1 lub 2 

zadanie, oraz odpowiedzieć na 3 pytanie: „Kto dziś jest 

następcą św. Piotra.” 

139-140  podręcznik 

21.05.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl Ameryki kontynenty wielu 

kultur 
Elementarz  str.36 i 37 

Obejrzyj film o zwierzętach Ameryki 

Południowej- 

https://www.youtube.com/watch?v=4zdk7714qx

4 

 

Eduelo – Graj w quizy- Matematyka-Mnożenie i 

dzielenie- Działania z okienkiem – część I, II i III 

Ćwiczeni

a 

j.polski- 

ćw.1,2 i 

3 str31 

 

w 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=RwUda1XdMpY
https://www.youtube.com/watch?v=4zdk7714qx4
https://www.youtube.com/watch?v=4zdk7714qx4


Poćwicz z JUST DANCE  lub wymyśl swoje 

ćwiczenia. 

 J. niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Narysować ilustrację do piosenki: „Fingerfamilie” i 

podpisać : der Papa, die Mama, der Bruder (brat), die 

Schwester (siostra), das Baby(małe dziecko). 

  

22.05.2020 

piątek 

Edukacja 

wczesnoszkoln

a 

 

 

ZOFLASK73@es

zkola.opolskie.pl Dzień Ziemi 
 

Eduelo-Graj w quizy- Matematyka- Mnożenie i 

dzielenie-Mnożenie i dzielenie przez 10 – część 

I, II i III 

Wejdż na stronę  https://loko.gwo.pl/zaloguj 

  po otwarciu strony wpisz poniższy kod i kliknij 

– Zaloguj się . Potem wybierz – Klasa II- 

wybierz – Programowanie wizualne z UFO- 

spróbuj przejść jak najwięcej poziomów. Napisz 

do jakiego poziomu dotarłeś 

Kod  - 271206 

 

 

Ćwiczeni

a 

j.polski- 

ćw.1,2 i3 

str.33- 

bez 

kropki 

Ćw.4,5 i 

6 str.34 

 

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.

pl 

 

Obejrzyj film, powtarzaj nazwy środków transportu 

 https://www.youtube.com/watch?v=SWSbejC47hk 

Workbook, zeszyt ćwiczeń  
Wykonaj ćwiczenie 15  i 16 s.57 

 Topic: 

What’s 

throughyour 
window? 
 

 J niemiecki BEAKLYS17@ 

eszkola.opolskie.

pl 

Wspólna zabawa z rodziną przy piosence 

„Fingerfamilie”. 

  

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://loko.gwo.pl/zaloguj
https://www.youtube.com/watch?v=SWSbejC47hk

