
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 b Langosz Gabriela 

Termin:  26 marca 2020 r – 10  kwietnia 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

Plan od 30.03.2020r. do 03.04.2020r. 

30.03.2020 
poniedziałek 

Edukacja 
polonistyczna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 
 

Zobacz filmik na Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=xamxdTIIOsw&t=2s 
PODRĘCZNIK – przeczytaj tekst ze str. 68 i 69. 
KARTY ĆWICZEŃ – ćw.1,2,3,4 i 5 str. 62 i 63. 
Pod ćw. 4 str.63 znajduje się fioletowa kropka i ona będzie 
na ocenę. 

 
 
 

str.68 
i 69 
str. 62 
i 63 

 

31.03.2020 
wtorek 

Edukacja 
matematyczna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 
 

Zobacz filmik 
KARTY MATEMATYCZNE – zadanie 1,2,3 str. 25. 
Karta pracy. 

 
str.25 

Przepisz 
przykłady     
z karty 
pracy    i 
wylicz. 

J. angielski MARDYLK27@ 
eszkola.opolskie.pl 
 

Workbook (zeszyt ćwiczeń)  
Dalej śpiewamy piosenkę o warzywach z poprzedniego 
tygodnia  
 

str.49 
ćw.15, 
16 

 

Religia PIOTANG37eszkola.opolskie.pl Obejrzyj audycję „Mocni w duchu dzieciom” może być 
dowolny odcinek. Np. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xamxdTIIOsw&t=2s


https://www.youtube.com/watch?v=934Grr_gy8s 
Wykonaj jedno z zadań proponowanych w audycji. 
Wieczorem pomódl się dowolną modlitwą w intencji babci i 
dziadka. 
 
 
 

01.04.2020 
środa 

Edukacja 
polonistyczna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 
 

PODRĘCZNIK – Przeczytaj tekst ze str. 70 i 71 
KARTY ĆWICZEŃ - ćw. 1,2,4,5 i 6 str. 64 i 65. 
Zobacz filmik na Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=aFBiLlG72yg&t=215s 
Naucz się czytać tekstu z podręcznika str. 70. 
 

str.70 i 
71 
str. 64 i 
65 
 
 
 
 
 
str.70. 

 

02.04.2020 
czwartek 

Edukacja 
matematyczna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 
 

KARTY MATEMATYCZNE - zadanie 1,2,3,4 str. 27  
(stronę 26 opuszczamy). 
KARTA PRACY. 
Poćwiczyć dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie 
na stronie matzoo.pl 

str. 27 Przepisać 
przykłady z 
karty do 
zeszytu i 
obliczyć 

J.angielski MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl Student’s book – Podręcznik 
Przeczytaj głośno 2x tekst historyjki obrazkowej 
 

s.48 
ćw.10 

 

03.04.2020 
piątek 

Edukacja 
polonistyczna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 
 

PODRĘCZNIK – Przeczytać test ze str. 72 i 73 
Karty ĆWICZEŃ – ćw. 1,2,3,4,5,6 str. 66 i 67. 
Zobacz film – 
https://www.youtube.com/watch?v=AJ1TPz9NOr0&t=2170s 
Dla chętnych poćwiczyć ortografię online. Wpisać w 
wyszukiwarkę: dyktanda online klasa2, następnie najlepsze 
dyktanda dla klasy 2 szkoły podstawowej i otworzyć 
dyktando „Żabka i kwiatek” 
 

str.72 i 
73 
str.66 i 
67 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=934Grr_gy8s
https://www.youtube.com/watch?v=aFBiLlG72yg&t=215s
https://www.youtube.com/watch?v=AJ1TPz9NOr0&t=2170s


 

 

 

 

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


