
Harmonogram zadań Nr 3 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:  15 kwietnia 2020 r – 17 kwietnia 2020 r.  

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail 

służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr 

strony/  

Nr 

zadania 

Zeszyt 

przedmiotowy 

Plan od 15.03.2020r. do 17.04.2020r. 
15. 04.2020 

 

środa 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

 

 

 

Religia 

 

 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

 

 

 

PIOTANG37eszko

la.opolskie.pl 

 

Temat: Czas na rower! 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj opowiadanie ze str.80 i81. 

KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1,2,3,4,5 (nie zapisujemy zielonej 

kropki pod ćw.5 w zeszycie, tylko robimy ją ustnie ) str.72 i 

73. 

KARTY MATEMATYCZNE – zadanie 2,3,4, str. 30. 

 

Temat: Niedziela Bożego Miłosierdzia. 

Pomódl się razem z rodzicami koronkę do Bożego 

Miłosierdzia. 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 

 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Wycieczka rowerowa z tatą. 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 84 i 85 

KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1,2,3 str.74 i 75. 

Poćwicz swój ulubiony taniec na just dance tak, jak robiliśmy 

w szkole. 

  

J. angielski MARDYLK27@e

szkola.opolskie.pl 

Podręcznik s.52 przeczytaj wyrazy na dole strony: river, 

forest, itd., wpisz je do zeszytu pod tematem lekcji 

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA  powtarzaj 

słowa z filmu, utrwalaj poprawną wymowę 

 Zapisz w zeszycie temat  

Topic: Our World 

Pod tematem wpisz słowa 

z podręcznika s.52 

https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA


J. niemiecki BEAKLYS17@es

zkola.opolskie.pl 
W oparciu o stronę Teddylingua , w temacie “Grusskarten 

Ostern “ wyszukać  wyrazy : “koszyk”, “ jajko”,  “ zając “( są 

ukryte  za pomocą obrazków na jednej z kartek) , a następnie  

zapisać je w zeszycie w j niem. Można obok podpisu 

narysować obrazek. ( Jeśli ktoś ma zeszyt w szkole, proszę 

założyć nowy). 

  

17. 04. 2020 

 

piątek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Zobacz filmik. 

UWAGA! – Opuszczamy str. 31. 

KARTY MATEMATYCZNE -zadanie 1,2,3,4,5,6 str. 32 i 33. 

 

Zaloguj się do Eduelo wybierz ZAGRAJ W QUIZY 

następnie wybierz MATEMATYKA, następnie  

DODAWANIE,  następnie DODAWANIE do 30  i 

rozwiąż CZĘŚĆ I,II,III. 
 

 

  

 

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. 


