
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:  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 

przedmioto

wy 

Plan od 18 do 22 maja 2020r. 

18.05.2020 

poniedziałek 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 

Temat: Stopka królowej Jadwigi. 
 

Posłuchaj legendy: 

https://www.youtube.com/watch?v=G8IGJCk4Yiw&t=18s 

 
PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 24 i ustnie 

odpowiedz na pytanie 1ze str.24 oraz tekst ze str.25. 

 
KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1 i 3 (opuszczamy kropkę pod 

ćw.3) str. 21 oraz 4 str. 22. 

 
KARTY MATEMATYCZNE – zad.1 i 2  str.46 

 

Na kartce z bloku wykonaj ilustrację dotyczącą legendy, włóż 

do teczki i przynieś do szkoły. 
 

 
 
 

 

 

19.05.2020 

wtorek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 
 

Temat: Legenda, a baśń. 

 
PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 26 i 27 oraz 

objaśnienia, co to jest legenda i baśń ze str. 27. 

 

 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=G8IGJCk4Yiw&t=18s


Spróbuj zaśpiewać refren piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

Ref.: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło 

Lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 

Gdy go w górę wznosi zieleniej świat. 
 

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? 
 

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 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Legenda, a baśń cd. 

 
PODRĘCZNIK – Przeczytaj jeszcze raz tekst ze str. 26 i 27 
oraz objaśnienia co to jest legenda i baśń ze str. 27. 

Naucz się czytać tekstu ze str. 26 do słów:  „krzyczą ludzie”. 

 
KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 1 str. 23 oraz 4 wraz z fioletową 

kropką str.24 

 
KARTY MATEMATYCZNE – zad.1,2,3  str.47. 

 

Wykonaj kilka ćwiczeń na świeżym powietrzu. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 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 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=SWSbejC47hk


21.05.2020 

czwartek 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Moja planeta. 

 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj krótki tekst ze str. 29 
 

KARTY ĆWICZEŃ –  ćw. 1,2,3 str.25. 

 

Wykonaj kilka ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
 

  

J. angielski MARDYLK27@ 

eszkola.opolskie.pl 

Zeszyt ćwiczeń – workbook s.77 ćw.1 i 2 

Podręcznik s.58 ćw.15 

 Topic: 

Review 7 
Pod 

tematem 

wpisz cały 

tekst ćw.15 
s.58 z  podr. 

 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 

wczesnoszkolna 

GABLANG81@ 

eszkola.opolskie.pl 

 

Temat: Związki frazeologiczne. 

 

KARTY MATEMATYCZNE- zad.1,2,3 (opuszczamy 
fioletową kropkę pod zadaniem 3) str.48. 

 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj o związkach frazeologicznych   
ze str. 28. 

zobacz prezentację: 

https://www.eduelo.pl/prezentacja/789/ 

 
KARTY ĆWICZEŃ – ćw. 4 i 5 str. 26.(Jeśli będzie problem 

z wykonaniem ćwiczenia 4 proszę skorzystać z podręcznika). 

 
Zaloguj się do Eduelo-Graj w quizy-J.polski- Sztuka 

wypowiedzi-Związki frazeologiczne- część I, II, III. 

Dla chętnych część IV,V,VI. 
 

 
 

 

https://www.eduelo.pl/prezentacja/789/


 

Poćwicz: 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

 

 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://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

