
Harmonogram zadań Nr 2  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Nauczanie zdalne dotyczy: j. polski,  matematyka, języki obce, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, przyroda. 

Klasa:  IV wychowawca: Katarzyna Madej 

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 
poniedziałe
k 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Podręcznik 

 

- str. 206 

Przeczytać „Nową wiadomość”. 

 

Zapisać datę i temat 

lekcji: Dobroć 

nagrodzona- Charles 

Perrault „Kopciuszek” 

1. Na podstawie filmu 

„Kopciuszek” uzupełnić i 

zapisać w zeszycie 

notatkę :    „Kopciuszek” 

to baśń , bo wydarzenia 

dzieją się nie wiadomo 

gdzie i kiedy. Występują w 

niej  fantastyczni 

bohaterowie, np. 

……………….i magiczne 

przedmioty: np. 

………………………. . Dzieją 

się  fantastyczne 



wydarzenia, np. 

………………………… . 
Dobro zwycięża zło. 

Uosobieniem dobra 

jest…………………………., a 

zło to……………………………… 

. 
 

2.  Ułożyć i napisać w 

zeszycie zdania z 

wyrazami: Książę, 

wróżka, różdżka, 

królestwo. 

 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWClQq52

0Zk   

GWO ćwiczenia 

 

Ćw: cała str. 59, chętni str. 60 

 

 

przyroda Marzena Dudkiewicz 

<MARDUDK74@eszkola.opolskie.

pl> 

 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

 

 

Podręcznik temat: „Choroby 

którymi można się zarazić ”  

Przeczytaj podtemat: Choroby 

przenoszone drogą pokarmową 

str.121 i drobnoustroje wnikają 

do organizmu przez 

uszkodzoną skórę str.122-123 

Uzupełnij ćwiczenia 3,4,5 

str.77(zeszyt ćwiczeń) 

, 

 

Temat w zeszycie: 

Poznajemy choroby 

pasożytnicze. Treść 

poniższej notatki proszę 

przepisać do zeszytu: 

1.Zatrucia pokarmowe: 

1)Salmonelloza-bakterie 

salmonelli mogą 

znajdować się w 

nieświeżym lub źle 

przechowywanym 

pożywieniu. 

2)Pasożyty: 

Tasiemiec-gdy zjemy 

niedogotowane mięso, w 

którym znajdowały się 

larwy tego 

pasożyta.(objawy: bóle 

brzucha,mdłości,osłabieni

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=ZWClQq520Zk
https://www.youtube.com/watch?v=ZWClQq520Zk
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl


e) 

się nimi zarazić jeśli zjemy 

pokarm zanieczyszczony 

ich jajami albo 

przeniesiemy jaja ze skóry 

rąk do ust. 

2.Przez uszkodzoną skórę: 

1)Borelioza lub zapalenie 

mózgu – na chorobę tą 

można zapaść po 

ugryzieniu przez kleszcza. 

2)Tężec-wywołuje 

bakteria tężca, dostaje się 

do wnętrza ciała po 

zabrudzeniu rany ziemią. 

3)Wścieklizna-wirus 

wścieklizny, który dostaje 

się do krwi człowieka po 

ugryzieniu przez chore 

zwierzę np.sarnę,lisa, 

wiewiórkę. 

 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Proszę z dorosłą osobą upiec babeczki lub ciasto 
w 5.4.2020 i wysłać 3 zdjęcia 2 przygotowania i 
jedno gotowy wyrób na e-mail 

Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

 

31.03.2020 
wtorek 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolskie.p

l> 

 

Zeszyt ćwiczeń  - Workbook proszę zrobić 

zdjęcie i przesłać na adres mailowy 

 

Ćw.1,2,3 s.49 oraz niżej Fun 

spot str.49 

 

 

j. polski arbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik- przeczytać Jak napisać 

zaproszenie? 

-Ćwiczenia 

 

- str.209 

- str. 101, 102 zad. 1., 2., 4. 

 

-Zapisać datę i temat 

lekcji: Jak napisać 

zaproszenie? 

 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 

 

GWO podręcznik 

 

Podręcznik 156/z. 1 i 2 

 

Zaadania zadane z 

podręcznika 

 

informatyka Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

https://epodreczniki.pl/a/rozpoznaj-urzadzenia-

zewnetrzne-zestawu-komputerowego-i-ich-

Ćw. 1, 

Ćw. 2- hasło z krzyżówki zapisz 
Temat: Rozpoznaj 

urządzenia 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
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https://epodreczniki.pl/a/rozpoznaj-urzadzenia-zewnetrzne-zestawu-komputerowego-i-ich-przeznaczenie/DZRxu1nB8
https://epodreczniki.pl/a/rozpoznaj-urzadzenia-zewnetrzne-zestawu-komputerowego-i-ich-przeznaczenie/DZRxu1nB8


 przeznaczenie/DZRxu1nB8 

 

w zeszycie 

 
zewnętrzne zestawu 

komputerowego i ich 

przeznaczenie 
 

01.04.2020 
środa 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolskie.p

l> 

 

Zeszyt ćwiczeń  Workbook 

 

Ćw.1 s.50 

 

Zapisz temat  

Topic: Daily activities 

Przepisz czynności z ramki 

niebieskiej s.81 w 

podręczniku do zeszytu i 

głośno przeczytaj 

 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6nvjcfU0

jo 

 

Ćwiczenia: 61/z. 1,2,i 4 

 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

----------------------------------- 

 

---------------------- -Zapisać d e środków 

czystości-wypicie dużej 

ilości wody,wezwanie 

lekarza 

Kontakt skóry lub oczu z 

substancjami 

drażniącymi-przemycie 

wodą, wezwanie lekarza. 

-Zatrucie grzybami- 

spowodować wymioty, 

zachować resztki 

potrawy, wezwać lekarza. 

-Oparzenie- polać wodą 

-Ukąszenie owadów-

przemyć ranę wodą z 

mydłem i zrobić okład z 

lodu.  

atę i temat lekcji: Książę 

zaprasza na bal… 

- Kartkę z bloku 

technicznego złóż na pół 

(tak jak laurkę). 

Zaprojektuj stronę 

https://epodreczniki.pl/a/rozpoznaj-urzadzenia-zewnetrzne-zestawu-komputerowego-i-ich-przeznaczenie/DZRxu1nB8
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=W6nvjcfU0jo
https://www.youtube.com/watch?v=W6nvjcfU0jo


tytułową , a w środku 

napisz zaproszenie na bal 

w imieniu księcia. 

Pamiętaj, żeby napisać: 

kogo , na co, gdzie, kiedy 

i kto zaprasza.  

Zaproszenie wklej do 

zeszytu 

 

plastyka Katarzyna Madej 
katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Wianek wielkanocny z 
papieru  

02.04.2020 
czwartek 

historia Arkadiusz Pągowski 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik Zad. 1 s. 92 (praca z mapą) 

Zad. 1 s. 93 (sprawdź się)  
 Zapisz temat “Tadeusz 

Kościuszko - dowódca 

powstania”. Zadania 

wykonaj w zeszycie 
 

przyrod Marzena Dudkiewicz 
<MARDUDK74@eszkola.opolskie.
p 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

 

Podręcznik str. 124-129 

przeczytaj temat, przyjrzyj się 

ilustracjom i spróbuj rozwiązać 

ćwiczenie: 1,2,3,6,7 

 

Temat: Jak uniknąć 

niebezpiecznych 

sytuacji w naszym 

otoczeniu?Pierwsza 

pomoc. 

Notatka pod 

tematem: 

Ważne numery: 

Policja 

997,Pogotowie 

999,Straż pożarna 

998, numer 

alarmowy 112. 

Przebywając w cza-

Połknieci 

 

sie burzy na 

otwartej 

przestrzeni trzeba: 

-Wyłączyć telefon, -

przykucnąć ze 

złączonymi 

mailto:katmade26@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl


stopami, -wyjść na 

brzeg gdy jesteś w 

wodzie, -nie stawaj 

pod drzewami, 

wiatami 

przystanków, 

słupami 

energetycznymi. 

Pierwsza pomoc: 

-Skaleczenie-

przemycie wodą 

utlenioną,założenie 

opatrunku. 

-Głęboka rana-

zatamowanie 

krwawienia, 

wezwanie lekarza. 

 
 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KbImtB_

Bz4 

 

Ćwiczenia: 62/z. 1,2,3 a 4 dla 

chętnych 

 

 

muzyka rataje1@o2.pl 

 

Podręcznik “Śpiewanka o piosence” 

                    “Dzieciństwo Fryderyka Chopina” 

 

Str. 71 

Str 83-86 

 

Posłuchaj i powtarzaj 

poznaną piosenkę. 

Posłuchaj utworu 

F.Chopina 

 

03.04.2020 
piątek 

j. polski  BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Podręcznik. 

 

 

-str.168- przeczytać „Nową 

wiadomość” 

- str. 170,171 zad. 1., 4. 

 

- Zapisać datę i temat 

lekcji: Pisownia „nie” z 

różnymi częściami mowy 

- Zapisać zadania w 

zeszycie. 

 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolskie.p

l> 

 

Podręcznik – Student’s book – wpisz  ćwiczenia 

do zeszytu 

 

Ćw.3,4 s.81 

 

Wpisz  ćwiczenia do 

zeszytu 

 

j. polski BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
- Ćwiczenia. 

lub 

- str. 69- 70 zad. 1.,2.,3.,5. 

lub 

------------------ 

 

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=8KbImtB_Bz4
https://www.youtube.com/watch?v=8KbImtB_Bz4
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 https://epodreczniki.pl/a/nikt-nie-lubi-

nieuchwytnych-kolekcjonerow-z-

niebezpiecznego-krolestwa-czyli-

pisownia-z-nie/DIveJq1uf 

 

ćw.1- obejrzeć filmik na 

platformie i wykonać 

interaktywnie 

ćw.6 

 

religia STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL Podręcznik ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA Zobacz 
filmiki:https://youtu.be/lrRRt7HrgQg
Str. 60-62 

TEMAT: Powołanie 
Abrahama. Przepisz do 
zeszytu tekst ze strony 62: 
Jak odpowiedział Abram na 
Boże wezwanie? Abram 
odpowiedział Bogu 
zaufaniem, silną  wiarą i 
posłuszeństwem. Wyruszył 
w drogę, chociaż nie znał 
celu, do którego miał 
dotrzeć. Co Bóg obiecał 
Abramowi? Bóg obiecał 
Abramowi swoje 
błogosławieństwo i 
zapowiedział, że da 
początek wielkiemu 
narodowi. Obiecał mu nową 
ziemię, w której będzie 
mógł zamieszkać ze swoją 
rodziną. 
Kim jest Abraham? 
Abraham jest ojcem 
wszystkich wierzących 
 

wf Dariusz Sułek 

DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.

PL 

 

1.Wykonaj ćwiczenia z trenerem: 

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9S

C-g 

2.Poszukaj informacji na temat: 

Jak przygotować „zdrowe” śniadanie. 

 

 Do ćwiczeń potrzebujesz: 

strój sportowy, miejsce 

do ćwiczeń. Ćwiczenia 

wykonujemy bez 

przyrządów. W razie 

potrzeby rób 

przerwy.Powodzenia 

 

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