
Harmonogram zadań  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 
stro
ny/  
Nr 

zada
nia 

Zeszyt przedmiotowy 

25.05.2
020 
poniedz
iałek 

technika  

Krzysztof Stellmach 
 

  Ustąp pierwszeństwa - znak z 
papieru 

j.polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Ćwiczenia- Przeczytaj Dobrą radę na str. 77. i wykonaj pisemnie wskazane zadania. 

 

s. 77- 

79, 

zad. 

5., 6. 

,7., 

10., 

11. 

Zadani

e na 

szóstk

ę- dla 

chętny

ch 

zad. 

- Zapisz datę i temat: Pisownia 

wielką literą – państwa, 

regiony, miasta, dzielnice, wsie 

 

 



8., 9. 

s. 78 

 

matema
tyka 

 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.o

polskie.pl 

 

Podręcznik + wskazówki 

 

211./1

1. 

 

Temat: Pole  prostokąta –

ćwiczenia.  

 Zmierz wymiary: a)Twojego 

pokoju (albo innego 

pomieszczenia), b) biurka,  

c) podręcznika z matematyki, d) 

innego przedmiotu o kształcie 

prostokąta i oblicz pola. Zapisz 

wszystkie wymiary oraz 

obliczenia w zeszycie - możesz 

utworzyć tabelkę. Zwracaj 

uwagę na użycie odpowiednich 

jednostek długości i pola.  

Trudniejsze obliczenia wykonaj 

pisemnie. Prześlę wskazówki. 

 

przyroda  

Marzena Dudkiewicz 

<MARDUDK74@eszkol

a.opolskie.p 

Podręcznik str.181-184 
Zeszyt ćwiczeń 1 i 2 str .110 

 Temat: Poznajemy budowę lasu 
i panujące w nim warunki. 
Przeczytaj temat w podręczniku 
i obejrzyj ilustrację na stronie 
182-183 (przyjrzyj się jakie 
organizmy występują w 
poszczególnych warstwach lasu) 
Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 1 i 2 
str.110 
Notatka: 
Las ma cztery warstwy: 
Ściółka, runo leśne, podszyt, 
korony drzew 

W-f Dariusz Sułek Temat: Piłka nożna- podstawowe zasady gry. 
 

 Załącznik zostanie 

wysłany do ucznia na e-

maila w dniu zajęć 
 

26.05.2 informa  

Małgorzata Stelmach 

Podręcznik do Informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 

 

Str. 

107 

Temat: Zapraszamy na przyjęcie. 

O formatowaniu tekstu. 

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl


020 
wtorek 

tyka MALSTEL60@eszkola.o

polskie.pl 

 

 Polecenie: Sporządź  jadłospis 

na przyjęcie z okazji urodzin. 

Utwórz nowy dokument 

tekstowy pod nazwą menu. W 

menu powinno znaleźć się 

propozycja zupy, dania 

głównego, zestaw surówek i 

deserów . Pamiętaj o napojach. 

Zacznij od wykonania nagłówka 

pt. MENU urodzinowe 

wykorzystując styl WordArt. 

Zadanie prześlij na maila 

służbowego nauczyciela. 

 

j. 
angielsk
i 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola

.opolskie.pl> 

 

Podręcznik str.99, zapoznaj się z treścią tabelki pomarańczowej  

wykonaj ćwiczenie 4 i 5 str.99 
 

 Topic: Present Simple 

questions. 

Pod tematem wykonaj 

ćwiczenie 4 i 5 str.99 w 

podręczniku. 
 

j.polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Podręcznik- przeczytaj „praktyczny pan” i „Nową wiadomość” (s. 280) 

 

s. 278-

280 

 

-Zapisz datę i temat: Jak kot stał 

się lekarstwem na nerwy?  
- Odpowiedz pełnymi zdaniami 

na pytania: 

1. Czym zajmował się praktyczny 

pan? 

2. W jaki sposób bohater walczył 

ze stresem? 

3. Dlaczego pan kupił kota? 

4. Co poradził panu weterynarz? 

Czy jego rada zadziałała?  

5. Jak Ty radzisz sobie ze 

stresem? 
- Zapisz w zeszycie  (na 

podstawie Nowej wiadomości) , 

co to są ANTONIMY.  Dopisz 

wyrazy o przeciwstawny m 

mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl


znaczeniu do podanych: 

nerwowy- spokojny, wesoły-

…………., 
 tchórzliwy-………., 
 wysoka- ……………,  
brzydki- …………………..,  
miękkie- …………………. . 

 

 

 

matema
tyka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.o

polskie.pl 

 

Karta pracy 

 

https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-kwadratu/ 

 

 Temat: Pole prostokąta– 

utrwalenie. 

 Rozwiąż kartę pracy (prześlę). 

Zachęcam do ćwiczeń na 

stronie: Szaloneliczby.pl 

 

W-f Dariusz Sułek Temat: Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. 

https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc 
 

 Pamiętaj. Do ćwiczeń 

przygotuj sobie 

odpowiednie miejsce i 

przybory. Ćwicz pod 

opieką osoby dorosłej. 
 

27.05.2
020 
środa 

j. 
angielsk
i 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola

.opolskie.pl> 

 

Przeczytaj głośno tekst „One ticket, please.”, poproś mamę o 

potwierdzenie czytania w zeszycie 
 

 Topic: One ticket, please. 

Zapoznaj się z treścią 

tabelki z ćw.2 i wykonaj 

ćw.3 w zeszycie. 
 

matem
atyka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.o

polskie.pl 

 

Podręcznik + notatka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk   

 

222-

223 

 

Temat: Opis prostopadłościanu 

Przeczytaj  z podręcznika strony: 

222-223, koniecznie zobacz film.  

Przerysuj notatkę do zeszytu. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5h9CyxzieDk   

 

W-f Dariusz Sułek Temat: Test wiedzy o piłce nożnej.  Załącznik zostanie 

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
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 wysłany do ucznia na e-

maila w dniu zajęć. Na 

rozwiązanie i przesłanie 

do oceny testu z piłki 

nożnej macie tydzień. 

Powodzenia!) 
 

j. polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Podręcznik – przeczytaj „Nową wiadomość” 

 

s. 281 

 

Zapisz datę i temat:  
Jak rozpoznać orzeczenie 
 i podmiot? 

- Uzupełnij zdania. Podkreśl 

jedną linią dopisane wyrazy. 

(Kto?)…… maluje obraz. 

(Kto?)…… przyniósł listy. (Co?) 

…… zbiera miód z kwiatów lipy. 

- Uzupełnij zdania. Podkreśl  

podwójną linią dopisane wyrazy. 
Marek (co robi?)….. przez 

telefon. Ewa (co robi?) …list. 
Ptak (co robi?) … na gałązce. 

- Na podstawie uzupełnionych 

zdań i Nowej wiadomości z 

podręcznika dokończ i przepisz: 

PODMIOT odpowiada na 

pytania :……………………….. i 

nazywa wykonawcę czynności, 

np. ………………, ………….., 

…………………… . 

ORZECZENIE o 

plastyk
a 

 

Katarzyna Madej 
katmade26@eszkola.o
polskie.p 

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

Potwory i spółka - kompozycja z 
naturalnych przedmiotów w 
ogrodzie. 

religia  STAKOZL81@ ESZKOLA 
.OPOLSKIE.Pl 

Wykonaj: 

 

1. Modlitwa na początek – Zdrowaś Matyjo. 

2.  Posłuchaj, czym jest Nabożeństwo Majowe: https://youtu.be/99ZwUyKlRsc  

 TEMAT: Nabożeństwa 

Majowe.cz.1. 

 

Notatka do zeszytu cz.1. (zapisz 

mailto:katmade26@eszkola.opolskie.pl
mailto:katmade26@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/99ZwUyKlRsc


3. Posłuchaj przepięknej Litanii Loretańskiej: 

  https://eszkola-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcNdWv7ZOSVBnFv

aVdhqah4BEepYfZ8EwjoaqwUjQl-DgQ?e=5wRIlb   

4. Do nabożeństwa majowego dołączona jest zawsze nauka kapłana. Posłuchaj takiej 

nauki: https://eszkola-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EYARnduPkg5Iqt6zO

cHeSYkB5T3TfSB1FN5MFVUklv89tA?e=AUaGs6  

3. Zapisz część pierwszą notatki (rubryka obok). 

 

i zapamiętaj): 

1. „Majówka" — to 

nabożeństwo majowe , 

odprawiane wieczorami w 

kościołach i przy przydrożnych 

kapliczkach w miesiącu maju. 

Jego główną częścią jest Litania 

Loretańska. 

2. Litania LORETAŃSKA składa 

się z wezwań, którymi 

uwielbiamy Matkę Bożą. 

3. Miesiącem poświęconym w 

sposób szczególny Maryi jest 

miesiąc maj, a dniem tygodnia 

ku Jej czci jest sobota. 

 

 

 

28.05.2
020 
czwarte
k 

muzyka Andrzej Rataj 
ANDRATA66@eszkola.
opolskie.pl 
 

Podręcznik: “Dla Ciebie, mamo, dla Ciebie, tato” 

 

Str: 

114-

115 

 

Śpiewaj piosenkę razem z 

nagraniem 

 

historia  Arkadiusz Pągowski 
ARKPAGO21@eszkola.
opolskie.pl 
 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 

– poprawnie posługuje się terminami: obozy koncentracyjne, opozycja 

antykomunistyczna, „żołnierze niezłomni” 

– opisuje politykę hitlerowców wobec ludności żydowskiej 

– charakteryzuje postaci Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny 

– wyjaśnia, kto objął rządy w państwie polskim po zakończeniu II wojny 

światowej 
 

s. 135 

 zad. 

1, 2 

 

Zapisz temat: Pilecki i Inka -

”żołnierze niezłomni” 

 

Ćwiczenia wykonaj w zeszyci 

przyroda  

Marzena Dudkiewicz 
<MARDUDK74@eszkol
a.opolskie.p 

Podręcznik str.181-186 
Zeszyt ćwiczeń: 3a i b oraz 6 w zeszycie ćwiczeń na stronie 111-112 

 T:Poznajemy las- lekcja w 
terenie. 
 
Poproś rodzica, aby wybrał się z 
Tobą na spacer do lasu. 
Poobserwuj w ciszy żyjące tam 
zwierzęta, wsłuchaj się w śpiew 

https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcNdWv7ZOSVBnFvaVdhqah4BEepYfZ8EwjoaqwUjQl-DgQ?e=5wRIlb
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ptaków, poczuj zapach lasu. 
Zobacz warstwy lasu, o których 
uczyliśmy się na poprzedniej 
lekcji.(ściółka, runo leśne, 
podszyt, korony drzew) 
Jakie widziałeś tam rośliny, 
zwierzęta? 
 Rozwiąż ćwiczenie 3a i b oraz 6 
w zeszycie ćwiczeń na stronie 
111-112 

matema
tyka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.o

polskie.pl 

 

Ćwiczenia 

https://www.youtube.com/watch?v=RjWOHZo5ac4   

 

90-

całość. 

 

Temat: Prostopadłościan i 

sześcian – rysowanie. 

Zobacz film- uczy rysowania 

prostopadłościanów. 

Wykonaj zadania z ćwiczeń  

s.90- cała strona 

 

W-f Dariusz Sułek 

 
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem  

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

 Pamiętaj. Do ćwiczeń 

przygotuj sobie 

odpowiednie miejsce i 

przybory. Ćwicz pod 

opieką osoby dorosłej. 
 

29.05.2
020 
piątek 

j. polski  BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń wskazane zadania. 

 

s. 40-

42, 

zad. 

1.,2.,3,

4., 6. 

 

- Zapisz datę i temat:  
Jak rozpoznać orzeczenie 
 i podmiot? 

 

religia  
STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.P 

1. C 

2. Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło. https://eszkola-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EVSNSh6INo9EmUf

Els-hEQMBcrHg8Kp1Q9ORUsptGaXOaw?e=lx8RPs  

5. Zapisz do zeszytu temat i notatkę cz.2. (hasło do krzyżówki). 

3. Zrób zdjęcie wykonanej pracy z środy i dzisiejszych - przyślij na adres:  

stakozl81@eszkola.opolskie.pl lub WhatsApp   

 EMAT:  

Nabożeństwa Majowe. cz.2. 

 

Notatka do zeszytu cz.2. 

(zapisz): 

 

Rozwiązanie krzyżówki: 
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4. Zapamiętaj: 

- W maju szczególnie modlimy się do Matki Bożej. 

- W kościele odbywa się codziennie nabożeństwo majowe. 

- Litania LORETAŃSKA składa się z wezwań, którymi uwielbiamy Matkę Bożą. 

 

 

j. 
angielski 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola

.opolskie.pl> 

 

Workbook- Zeszyt ćwiczeń, wykonaj ćw. 1,2,3,4 ze str.63 
 

 Topic: Can I help you? 
 

j. polski  Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Ćwiczenia- - wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń wskazane zadania. 

 
s. 42- 

43 

zad. 7. 

8., 9. 

 

----------- 

 

 

 

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