
Harmonogram zadań Nr 5 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 

27.04.2020 
poniedział
ek 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik- przeczytaj 2 razy „Baśń o królu 

Dardanelu” 

 

s.235-237 

 

- Zapisz datę i temat: Ucieczka z krainy baśni 

- Przepisz do zeszytu, uzupełnij brakujące wyrazy na 

podstawie baśni o Dardanelu: 

Król Dardanel wyruszył przed laty w świat, żeby 

upolować…………………. Szukał go…………………….., 

……………………….., ………………………….. . Zaglądał do 

………………i ……………………. . Chodził po………………………. 

i …………………….. . 

Niestety,……………………………………………………………………

…………… .  

Kiedy król wrócił do swojej krainy, nikt 

go…………………………… . Dardanel był rozczarowany.  

Od tego czasu miał dziwne………………………. , co bardzo 

niepokoiło jego dwór.  

Pewnego dnia zdjął ………………………………..i 

założył………………………….. . Potem zamienił koronę 

na………………………….. . Postanowił też, że już nie 

będzie jeździł ……………………………i przesiadł się 

na………………………….. .  Minął 



………………………........................ i odjechał  ze swojej 

bajki.  

Nikt nie wie, gdzie się udał i powoli wszyscy o 

nim……………………………… . 

 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

Ćwiczenia 

https://szaloneliczby.pl/zamiana-jednostek-

masy/ 
 

77/1.,2.,3. 

 

Temat:  Wyrażenia dwumianowe – masa. 

Przepisz notatkę do zeszytu (prześlę) 

 

przyroda Marzena Dudkiewicz 

<MARDUDK74@eszkola.opolski

e.pl> 
 

Podręcznik dtr.144-146 

 

ZADANIE: 

Przeczytaj 

tekst w 

podręcznik

u na 

stronie 146 

jak 

powstaje 

gleba. 

W zeszycie 

ćwiczeń 1 

str.90 

(wyślij 

zdjęcie) 

 

Temat: Czy wszystkie skały są twarde? 

Podział skał: 

LITE(mocno do siebie 

przylegają):granit,piaskowiec,wapień 

ZWIĘZŁE(słabo ze sobą zespolone): glina , less 

LUŹNE(w ogóle nie są ze sobą zespolone):piasek, żwir 

 

technika Krzysztof Stellmach Testy na kartę rowerową  Proszę wejść na stronę 
http://www.spkurow.pl/karta/ i wybrać skrzyżowania 
i rozwiązać jeden test 
 

28.04.2020 
wtorek 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolskie

.pl> 
 

Obejrzyj uważnie film, powtarzaj głośno 

godziny 

https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dT

lM0VA 
Przeczytaj  głośno tekst str.86 w podręczniku 

„ The film starts at four o’clock” Mama 

potwierdzi czytanie w zeszycie.Przeczytaj 

uważnie tabelę z zegarami zwróć uwagę na 

wyrazy :past, to 

Podręcznik str.86 ćw. 4 – pisemnie w 

 Topic: Time 

Pod tematem zrób ćw.4 str.86 

Zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy lub What’s App 
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zeszycie 

 

j. polski arbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik- przeczytaj „Baśń o królu 

Dardanelu” 

 

s.235-238 

zad. 5. 

 

Zapisz datę i temat: Ucieczka z krainy baśni 

- Wykonaj w zeszycie zadanie z podręcznika. 

- Wypisz pary rymujących się wyrazów ze str. 235 

(Dardaneli- kądzieli, brodaty- laty, ….). 

- Jak myślisz, co robił król Dardanel, gdy opuścił swoje 

bajkowe królestwo? Napisz w trzech zdaniach. 

 

matematy
ka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

Ćwiczenia 

 

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-

do-100-test-wyboru/ 
 

79/1.,2. 

 

Temat: Różne  zapisy  tego samego ułamka 

dziesiętnego. 

Przepisz notatkę do zeszytu (prześlę).  

W ramach ćwiczeń pamięciowych poćwicz na stronie 

„Szalone liczby” 

 

informatyk
a 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolskie.p

l 

Podręcznik do informatyki dla klasy 
czwartej szkoły podstawowej  
 

Str. 66  
 

Temat: Zasady korzystania z tekstów i zdjęć 
zamieszczonych w Internecie  

Zadanie: Wyszukaj w wyszukiwarce www.google.pl 
zdjęcie „Pierwsza mysz komputerowa” Zdjęcie 

skopiuj i wyślij na adres służbowy nauczyciela  
 

29.04.2020 
środa 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolskie

.pl> 
 

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1J

lAEM 
Workbook, zeszyt ćwiczeń str.54 ćw.3,4,5 

Zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy lub 

What’s App 

 

 Topic: Months 

 

 

matematy
ka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

Ćwiczenia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-

17UyeNx4Y 
 

80/1.,2.,3. 

 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

Przepisz notatkę do zeszytu (prześlę).  

Zobacz kilka minut filmu. 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik- Świat baśni, legend i mitów. 

Mityczne stwory 

 

s.247- 248 

zad. 

1.,2.,3., 4., 

9. 

Zapisz datę i temat: Podsumowanie wiadomości 

- Wykonaj pisemnie wskazane zadania z podręcznika 

- Wymyśl i narysu  baśniową postać. Napisz: 

 Jak ta postać się nazywa? 

Kim jest? 
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  Gdzie mieszka ? 

Jakie niezwykłe umiejętności posiada? 

 

plastyka Katarzyna Madej 
katmade26@eszkola.opolskie.p
l 

----------- ------------ Jojo- kręciołek z guzika 

30.04.2020 
czwartek 

historia Arkadiusz Pągowski 

ARKPAGO21@eszkola.opolskie.

pl 
 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 

 

Zad. 1, 2 s. 

107 

 

Temat: Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka 

 

przyrod Marzena Dudkiewicz 
<MARDUDK74@eszkola.opolski
e.p 

Podręcznik str.147-150 

 

Zeszyt 

ćwiczeń 1 i 

4 str.93  

(wyślij 

zdjęcie) 

 

Temat: Wody słodkie i wody słone 

Podział na wody słone(morza i oceany) oraz wody 

słodkie(jeziora, rzeki, bagna, stawy, strumienie, 

potoki, kanały śródlądowe , lodowce) 

 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

Ćwiczenia 

 

https://szaloneliczby.pl/dzielenie-przez-10-

100-1000/ 
 

ćw. 

80/4.,5. 

 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

W ramach ćwiczeń pamięciowych poćwicz na stronie 

„Szalone liczby” 

 

muzyka rataje1@o2.pl 
 

Podręcznik “Instrumenty perkusyjne“ 
,,Śpiewanka o piosence’’ 
 
 

  

01.05.2020 
piątek 

j. polski  BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

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

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolskie

.pl> 
 

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

j. polski BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

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

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

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL --------------- ------------

-- 

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

wf Dariusz Sułek --------------- --------------- ---------------- 
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DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKI

E.PL 
 

 

 

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