
Harmonogram zadań Nr 6 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:  20 kwietnia2020 r – 24 kwietnia 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 

e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 

Adres platformy internetowej 

Nr strony/  

Nr zadania 

Zeszyt 

przedmioto

wy 

Plan od 20.04.2020r. do 24.04.2020r. 

20.04.2020 

poniedziałek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Temat: Dbamy o nasze zdrowie. 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 88. Opowiedz, co 
przedstawia ilustracja. Odpowiedz ustnie na pytanie 1 i 2 ze 

str. 89. 

Zobacz prezentację na stronie: 
https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw 

KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1,2,3 str. 80. 

 

Zaprojektuj i narysuj na kartce z bloku plakat reklamujący 
zdrowe odżywiania. Włóż do teczki i przynieś do szkoły. 

Zrobimy wystawkę i ocenimy. 

 
Zobacz filmik 

KARTY MATEAMTYCZNE – zad. 1 ,2, 3, 4 str. 34. 

 

 
 
 

 

 

21.04.2020 

wtorek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Dodawanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego. 

 

KARTY MATEMATYCZNE -zad. 5,6,7,8 str.35. 
 

 
 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw


Poczytaj 20 minut na głos dowolnie wybraną książkę.  

 

J. angielski MARDYLK27@ 
eszkola.opolskie.pl 

 

Obejrzyj film  
https://www.youtube.com/watch?v=U8v16WEVszM 

uczę się piosenki na ocenę przez tydzień. 
 

 Topic: Song 
” Over the 

mountains” 

Religia PIOTANG37@ 

eszkola.opolskie.pl 

Przeczytaj tekst ze str. 125 „ Jezus uczy jak służyć innym”. 

Wykonaj zadania ze str.126 i 127. 

 

str. 125 -127 

 

Podręcznik 

22.04.2020 

środa 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Dieta, czyli o sposobach odżywiania. 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 90 i 91. 

 
KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1,2 str. 82. 

Naucz się czytać tekstu z podręcznika ze str. 90. Nagraj do 

słów -„zdziwiła się Lucynka”. 

Wykonaj kilka dowolnych ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
 

Zaloguj się do Eduelo wybierz ZAGRAJ W QUIZY następnie 

wybierz MATEMATYKA, następnie DODAWANIE,  
następnie DODAWANIE do 30  i rozwiąż CZĘŚĆ IV 

 

 
 

 
 
 
 

 

23.04.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Temat: Dieta, czyli o sposobach odżywiania c.d. 

 
PODRĘCZNIK – Przeczytaj wiersz ze str. 92. Odpowiedz 

ustnie na pytanie 1,2,3 pod wierszem. 

Przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj wyrazy oraz tabelkę z 
trudnościami ortograficznymi ze str. 93. Zapamiętaj wyjątki 

czyli te wyrazy, które mają czerwone końcówki. 

 
KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 3,4,5 (opuszczamy fioletową 

kropkę) str.83. 

  

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.pl 

Dalej powtarzam piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=U8v16WEVszM 
 Zeszyt ćwiczeń  - Workbook - ćw.1 i 2 str.50, pomoże Ci 

słowniczek str.80, rozdz.7 

  



 J. niemiecki 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 odpowiedź 

wraz z rysunkiem motyla. Proszę ćwiczenie powtórzyć kilka 
razy. 

 Zapisać 

temat w 

zeszycie: 
Farben.       

(kolory) 

24.04.2020 

piątek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Temat: Wiem, co jem. 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 94 i 95. 
KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1,2,3,4,5,6 str. 84 i 85. 

KARTY MATEMATYCZNE – zadanie 4 i 5 str.37. 

(Opuszczamy zadania ze str. 36), 

 
Poćwicz ortografię online. Wpisz w wyszukiwarkę: dyktanda 

klasa2, następnie kliknij najlepsze dyktanda dla klasy 2 

szkoły podstawowej i otwórz dyktando „Zawody”. Powtarzaj 
tyle razy, aż uda ci się rozwiązać bezbłędnie. Można przesłać 

zdjęcie wykonanego dyktanda. 

 

 
 

 

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. 


