
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 06.03.2020r. do 08.04.2020r. 
06.04.2020 
 
poniedziałek 
 

Edukacja 
wczesnoszk
olna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 
 

Temat: Idzie wiosna. 
PODRĘCZNIK spójrz na ilustrację i przeczytaj tekst ze str. 
76 i 77. 
Zobacz prezentację o wiośnie:  
https://www.youtube.com/watch?v=RnZ74JYh4sM 
KARTY ĆWICZEŃ – ćw.1,3,4,5 str.68 i 69. 
Uwaga! Opuszczamy ćw. 2 i 6. 
Pod ćw. 1str. 68 znajduje się zielona kropka i ona będzie 
na ocenę. Napisz co najmniej 10 zdań. Pod tekstem 
narysuj kilka symboli wiosny. Pisząc o wiośnie możesz 
wykorzystać także wiadomości z prezentacji napisane 
swoimi słowami. Staraj się budować zdania samodzielnie. 
Pamiętaj, żeby pisać do końca linijki, a jak się nie zmieści 
dzielić wyraz na sylaby i przenieść do nowej linijki.  
 

 
 
 

 

07.04.2020 
wtorek 

Edukacja 
wczesnoszk
olna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 
 

 
Temat: Odejmowanie z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RnZ74JYh4sM


Zobacz filmik. 
KARTY MATEMATYCZNE – zadanie 1,2,3,4 str. 28. 
 

Religia PIOTANG37eszkola.opolskie.
pl 

 
Przeczytaj z tematu 42 tekst str. 122 - 123 
Wykonaj zadanie ze strony 123 oraz rebus ze str. 124 
W przypadku gdyby podręcznik znajdował się w szkole 
można ściągnąć w wersji pdf ze strony : 
http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/katecheta/podrecz
niki/643-podreczniki-diecezjalne-do-pracy-zdalnej 
 

Str. 
122 -
124 
 

Podręcznik 

J. angielski MARDYLK27@eszkola.opolsk
ie.pl 

Zeszyt  ćwiczeń - Workbook s.69 ćw.1 i 2 
W wykonaniu ćwiczeń pomoże słowniczek s.79 unit 4 

 W zeszycie  narysuj zajączka i podpisz 
„Easter Bunny”. W narysowaniu 
zajączka pomoże Ci filmik 
www.youtube.com/watch?v=x8MtFu
909cs 

J. niemiecki BEAKLYS17@eszkola.opolski
e.pl 

 
Na stronie  www.Teddylingua wyszukaj temat „Neu: 
Grusskarten Ostern”- utrwalenie życzeń wielkanocnych. 
 

  

08.04.2020 
środa 

Edukacja 
wczesnoszk
olna 

GABLANG81@ 
eszkola.opolskie.pl 
 

 
Temat: Wielkanoc. 
PODRĘCZNIK – przeczytaj wiersze ze str. 98 i 99. 
KARTY ĆWICZEN – ćw. 1i 2 str. 90. 
UWAGA! Opuszczamy ćw.3 str.90. 
Narysuj na kartce z bloku według własnego pomysłu 
ilustrację związaną ze świętami wielkanocnymi. Pracy nie 
trzeba odsyłać.  Proszę włożyć do teczki. Po powrocie do 
szkoły zrobimy wystawkę, omówimy i ocenię. 
 

  

 

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. 

http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/katecheta/podreczniki/643-podreczniki-diecezjalne-do-pracy-zdalnej
http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/katecheta/podreczniki/643-podreczniki-diecezjalne-do-pracy-zdalnej
http://www.teddylingua/

