
Harmonogram zadań Nr 3  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Klasa:  IV wychowawca: Katarzyna Madej 

 

Data  Plan 
lekcji  

Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy 

internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

13.04.20
20 
poniedzi
ałek 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

matemat
yka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opols

kie.pl 

 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

przyroda Marzena Dudkiewicz 

<MARDUDK74@eszkola.o

polskie.pl> 

 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

technika  Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

14.04.20
20 
wtorek 

j. 
angielski 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.op

olskie.pl> 

 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

j. polski arbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 
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matemat
yka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opols

kie.pl 

 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

informaty
ka 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opol

skie.pl 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

15.04.20
20 
środa 

j. 
angielski 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.op

olskie.pl> 

 

Obejrzyj film  

www.youtube.com/watch?v=hzfbJQ

WgJo4 

 

 Zapisz w zeszycie temat 

Topic: Easter and Spring 

Pod tematem wypisz 

wszystkie wyrazy z filmu 

i wykonaj do nich małe  

kolorowe rysunki. Zrób 

zdjęcie i prześlij na mój 

adres mailowy lub 

What’s App 

 

matemat
yka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opols

kie.pl 

 

GWO karta pracy-zostanie przesłana 

uczniom 

https://szaloneliczby.pl/skracanie-

ulamkow-zwyklych/ 

 

 Temat: Ułamki zwykłe – 

utrwalenie. 

Wykonać kartę pracy 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik – przeczytaj „Bajkę o rybaku i 

rybce” 

 

Str.221- 227 

 
-Zapisz datę i temat: 

Chciwość nie popłaca 

- Ułożyć i zapisać po trzy 

pytania , które można 

zadać: 

- rybakowi, 

- żonie rybaka, 

-złotej rybce. 

Pytania rozpoczynaj od 

słów: Kto…, Dlaczego…, Po 

co…, Ile…, Jak…. Co… 

Komu…, Kiedy… lub innych 

, z wyjątkiem „czy”. 

 

plastyka Katarzyna Madej 
katmade26@eszkola.opols
kie.pl 

  Pojemnik na kredki. 
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16.04.20
20 
czwartek 

historia Arkadiusz Pągowski/ 

ARKPAGO21@eszkola.opol

skie.pl 

 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 

 

Zad. 1 i 4 s. 98. Trzeba przeczytać podrozdziały “Powstanie 

Legionów Polskich we Włoszech” s. 94 i  “W szeregach 

legionistów” s. 95 

 

Proszę zapisać temat” 

Józef Wybicki i hymn 

Polski”. 

Zadania należy wykonać 

w zeszycie, i w miarę 

możliwości,  przesłać na 

pocztę nauczyciela:  

ARKPAGO21@eszkola.o

polskie.pl 

 

przyrod Marzena Dudkiewicz 
<MARDUDK74@eszkola.o
polskie.p 

Podręcznik i ćwiczenia 
 

Podręcznik str.135-136 (Przeczytaj punkty od 1-

10)  

Zeszyt ćwiczeń: Sprawdź się: 1,2,3,5 i 6. 

Dla chętnych: Ćwiczenie 4 w zeszycie ćwiczeń 
 

Temat: 

Powtórzenie 

wiadomości z 

działu: 

„Odkrywamy 

tajemnice zdrowia”. 

Zapisz datę 

sprawdzianu po 

dziale : 23.04.2020 

r. 
 

matemat
yka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opols

kie.pl 

 

GWO ćwiczenia 

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

=EBZ4CbIx0vc 

 

73/1., 2. 

 

Temat: Ułamki o 

mianownikach 10, 100, 

1000….. 

 

muzyka rataje1@o2.pl 

 

Podręcznik - Temat: “Wielkanoc” 

               Piosenka - “Śpiewanka o 

piosence” 

Dla chętnych: Lekcja muzyki 3 w w 

TVP  czwartek 8:00 lub 12:30                        

 

Str.99 

Str. 71 

 

Słuchaj i powtarzaj 
piosenkę. 

17.04.20
20 
piątek 

j. polski  BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik – „Bajka o rybaku i rybce” 

 

 

-Str. 221-227 

- zad.3 

 

-Zapisz datę i temat: 

Chciwość nie popłaca 

- Narysuj bohaterów baśni: 

rybaka, jego żonę i złotą 

rybkę.  
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- Pod rysunkiem rybaka i 

jego żony napisać ich cechy 

charakteru (zad. 3, s. 227) 

 

j. 
angielski 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.op

olskie.pl> 

 

Obejrzyj filmik o Present Simple 

www.youtube.com/watch?v=Z0aUw

OciSPk 

 

 Zapisz temat 

Topic: Present Simple  

Pod tematem przepisz 

ramkę pomarańczową  z 

podręcznika ze str.83 

oraz LOOK w ramce 

zielonej. Zrób zdjęcie, 

prześlij na mój adres 

mailowy lub What’s App 

 

j. polski BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik – „Bajka o rybaku i rybce” 

- Przeczytaj Nową wiadomość  

 

 

-Str. 221-227 

-str. 228   zad. 8 

 

Ułóż we właściwej 
kolejności, ponumeruj i 
zapisz w zeszycie punkty 
planu wydarzeń: 

- Połów rybaka i 
znalezienie złotej rybki. 
- Utrata wszystkich darów 
otrzymanych od złotej 
rybki. 
-Opowiedzenie żonie o 
niezwykłym połowie... - 
Życzenie żony rybaka o 
pięknej chacie. 
- Spełnianie kolejnych 
życzeń kapryśnej żony.    -
Ciągłe powroty rybaka 
nad rzekę. 
- Ostatnie życzenie żony o 
zyskaniu potęgi podobnej 
jak Bóg. 
- Złość żony i zażądanie 
nowego koryta. 
- Uwolnienie złotej rybki. 

Napisz w zeszycie 
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odpowiedź na pytanie z 
zad. 8 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL Podręcznik ZAPOWIEDŹ 

ZBAWIENIA 

 

1. Zobacz filmiki: 

https://youtu.be/sC4o9AuysWw?list=PL9ayfecd7WTAUkZ

Aeo4qXyhqfwoYCZ9rE 

Str. 200 

2. Przeczytaj tekst biblijny (brązowy i gruby) z tematu 59 

(strony 200-202) 

3. Obejrzyj obrazki z tematu  

4. Gienek2 https://youtu.be/mo7S1QW4nfs 

5.  Gienek3 https://youtu.be/IJLaQ7vfeS49 i 

przeczytaj podpisy pod obrazkami. 

6. Zrób zapis do zeszytu (rubryka obok), zrób zdjęcie 

notatki i odeślij na adres: stakozl81@eszkola.opolskie.pl 

lub WhatsApp 

7.  Dodatkowo zobacz co mówi GIENEK: 

Gienek1 https://youtu.be/Lfq52yHVIeo 

 

 

 

 

TEMAT: UROCZYSTOŚC 

ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO. 

 

Przepisz do zeszytu tekst 

ze strony  202: 

1. Jezus zmartwychwstał 

i żyje! 

2.Zmartwychwstanie 

Jezusa jest podstawą 

naszej wiary.  

3.Wierzymy 

słowom Jezusa, że i my 

zmartwychwstaniemy. 

 

 
 

wf Dariusz Sułek 

DARSULE16@ESZKOLA.OP

OLSKIE.PL 

 

   

 

 

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