
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:  Va  wychowawca: Dariusz Sułek 

  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmioto

wy 

 
06.04.202
0 
 
poniedział
ek 

 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.
pl 

Temat: Test sprawdzający z lektury 
pt. „Mit o Syzyfie”. 

1. Praca na platformie www.eduelo.pl  
Test rozwiązujemy samodzielnie, online, nie 
trzeba nic przesyłać e-mailem.  
Powodzenia!!! 
Oceny będą wpisane do e-dziennika. 

2. Przeczytaj Mit o Heraklesie. 

 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@eszkola.opolskie
.pl 

Posłuchaj krótkiego wykładu na temat 
regularnych form czasowników w czasie Past 
Simple ( czas przeszły) 
https://www.youtube.com/watch?v=GGNnv
nMS4NQ  
 Poćwicz stosowanie tych czasowników : 
https://learningapps.org/3207708 
Przeczytaj w podręczniku na str. 83 
informacje : GET GRAMMAR!  Oraz LOOK! 
 

Str.51, ćw. 1,2 Topic: Past 
Simple – regular 
verbs 
 
Po wykonaniu 
ćwiczeń – zrób 
zdjęcie/ skan i 
mi przyślij 

http://www.eduelo.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=GGNnvnMS4NQ
https://www.youtube.com/watch?v=GGNnvnMS4NQ


Ćwiczenia 

matematy
ka 

Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik  proszę przeanalizować str. 191 

 

Uwaga: W poniedziałek od godz. 10.45-11.15 odbędą 
się konsultacje on-line z nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją zostanie wysłany na maila 
uczniów 

Na tej 
podstawie 
proszę 
rozwiązać 
zadanie1 na str. 
192 w zeszycie i 
wysłać skan lub 
zdjęcie  na maila 
w celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowanie 
ucznia) 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLS
KIE.PL 

1. WF w domu- ćwiczenia mięśni 
brzucha: 
https://www.youtube.com/watch?v=cppA-
_eUX_g 
2. Przygotuj dla siebie i innych 
członków rodziny „zdrowe śniadanie”. Jeśli 
chcesz podziel się z koleżanką, kolegą 
pomysłem na „zdrowe śniadanie” (składniki, 
sposób przygotowania, zdjęcie).  
 
 

 Do ćwiczeń 
potrzebujesz: 
strój sportowy, 
miejsce do 
ćwiczeń. 
Ćwiczenia 
wykonujemy 
bez przyrządów. 
W razie 
potrzeby rób 
przerwy. 
Powodzenia 
Do sporządzenia 
„zdrowego 
śniadania 
„wykorzystaj 
składniki 
dostępne w 
domu. 

MN Agata Wons-Wiecha 
agawons25@eszkola.opolskie.
pl 

Posłuchaj wersji polskiej i niemieckiej o 
przygodach Antoni („Antonia w 
poszukiwaniu swojej wyspy/Antonia auf der 
Suche nach Ihrer Insel”) 
You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=sbeVLj
GTOQw (wersja polska) 

 Zapisać temat: 
„Antonia auf der 
Suche nach 
ihrer Insel” – 
Hörbuch 



https://www.youtube.com/watch?v=Y-
GZ8eRrsFg  
(wersja niemiecka)  
 
Zadanie domowe: Zaprojektuj okładkę 
książki pt. „Antonia auf der Suche nach Ihrer 
Insel”. Okładka musi zawierać tytuł + 
ilustrację. Projekt może być wykonany w 
zeszycie lub w dowolnym programie 
graficznym. Zdjęcie/skan lub plik przesłać na 
adres mailowy nauczyciela (do 10.04.2020) 

07.04.202
0 
wtorek 

geografia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
Obejrzyj film, link otrzymasz na e-mail, dzień 
przed lekcją. 
Wysłuchaj audiobooka, część 1 
obowiązkowa, 2 i 3 dla osób chętnych. Link 
do audiobooka: 
https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-
geograficzne/D15hl2bO3 Audiobook 
odtwarza się bezpośrednio ze strony. 

Str. 91-97 Zapisz temat 
lekcji „Pierwsze 
podróże 
geograficzne”. 
Przepisz „To 
najważniejsze” 
ze strony 97. 
Dbaj o estetykę 
zapisu. Jeśli 
chcesz, możesz 
wykonać 
zadania w 
ćwiczeniach, str. 
55-58. 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@eszkola.opolskie
.pl 

 
Przeczytaj tekst „She asked me to baby sit” 
w podręczniku na str. 82.  
 

Ćwiczenia 
Str. 51 ćw. 3 i 4  
Pamiętaj : 
LAST znaczy w ubiegłym/zeszłym czyli np. LAST WEEK – 
w ubiegłym/zeszłym tygodniu 
LAST MONTH – w ubiegłym/zeszłym miesiącu 
AGO – znaczy „temu” czyli np.  
A WEEK AGO – tydzień temu 
A YEAR AGO – rok temu. 
 
 

Topic: Reading 
Comprehension. 
Past Simple – 
ago/last 
Wypisz z tekstu 
do zeszytu 5-10 
nowych dla 
Ciebie słów. 
Sprawdź ich 
znacznie w 
słowniczku na 
str. 89 lub 
innym 
dostępnym Ci 
słowniku i zapisz 
w zeszycie. 



Odpowiedz w 
zeszycie na 
pytanie z ćw. 1 
str. 82 ( pod 
tekstem) 
 
Zdjęcia/skany 
wykonanych 
zadań przyślij na 
mojego maila 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.
pl 

Temat: Wyczyny  Heraklesa 1. Proszę obejrzeć filmik (tylko 2 
części): 
https://www.youtube.com/watch?v=
6EqPjoJu47E 

2. Zapisz temat lekcji.  
3. Przeczytaj Ciekawostkę ze s. 225 i 

zapisz w zeszycie odpowiedź na 
pytanie: Kim byli herosi? 

4. Następnie zapisz w zeszycie 
wszystkie zadania, które wykonał 
Herakles z 1. i 2.  części filmu. 
(możesz posiłkować się 
podręcznikiem)  

 

matematy
ka 

 Podrecznik  proszę przeanalizować str 191 

 

Uwaga: W wtorek od godz. 10.45-11.15 odbędą się 
konsultacje on-line z nauczycielem. Link do konsultacji 
wraz z instrukcją zostanie wysłany na maila uczniów 

Na tej 
podstawie 
proszę 
rozwiązać 
zadanie2,3 na 
str 192 w 
zeszycie i wysl 
wyslac skan lub 
zdjęcie  na maila 
w celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowanie 
ucznia) 

https://www.youtube.com/watch?v=6EqPjoJu47E
https://www.youtube.com/watch?v=6EqPjoJu47E


informaty
ka 

Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Proszę wykonać pracę graficzną świąteczną 
w dowolnym programie graficznym np. Paint 
i wysłać na email 

  

08.04.202
0 
środa 

matematy
ka 

Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik  proszę przeanalizować str. 193 

 

Uwaga: W wtorek od godz. 8.55-9.25 odbędą się 
konsultacje on-line z nauczycielem. Link do konsultacji 
wraz z instrukcją zostanie wysłany na maila uczniów 

Na tej 
podstawie 
proszę 
rozwiązać 
zadanie 1 na str 
195 w zeszycie i 
wysl wyslac 
skan lub zdjęcie  
na maila w celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowanie 
ucznia) 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.
pl 

Temat: Krótko i zwięźle lub dłużej i 
ciekawiej. 

1. Podręcznik s. 217. 
2. Przeczytaj „Przypomnienie” – o 

podmiocie i orzeczeniu s. 217.  
3. Następnie przeczytaj 

„Przypomnienie” o zdaniach 
nierozwiniętych i rozwiniętych. S. 
217. 

4. Proszę wykonać zadanie 2 ze s. 218 w 
zeszycie. 

5. W Zeszycie ćwiczeń wykonaj zad. 
2.,3.,4., 5.  s. 42-43. 

 

religia STAKOZL81@ESZKOLA.OPOLS
KIE.PL 

Podręcznik JEZUS CHRYSTUS NASZYM 
ZBAWICIELEM 

Temat: DROGA KRZYŻOWA (nr. 45) 
 
Kolejność czynności: 
1.  Przeczytaj tekst z podręcznika (Szczególnie stronę 
152). 
2. Zapisz NOTATKĘ (rubryka obok). 
3. Przyjrzyj się dokładnie pierwszemu i ostatniemu 
obrazkowi w tym temacie. 
4. Obejrzyj dokładnie obrazki stacji DROGI KRZYŻOWEJ i 
przeczytaj podpisy pod nimi. 
5. Postaraj się z szacunkiem wykonywać znak krzyża. 

Temat: DROGA 
KRZYŻOWA 
 
Notatka: 
1.Golgota = 
kalwaria = 
miejsce czaszki 
– wzgórze 
znajdujące się 
za murami 
Jerozolimy, 



6. Zadanie na ocenę:  
Napisz w kilku zdaniach: KTÓRA STACJA DROGI 
KRZYŻOWEJ NAJBRDZIEJ CIĘ PORUSZYŁA?  
7. Zrób zdjęcie zapisu w zeszycie i odeślij do dnia 
11.04.2020r. na adres:  stakozl81@eszkola.opolskie.pl     
 
 

gdzie 
wykonywano 
wyroki śmierci. 
2. W czasie 
nabożeństwa 
Drogi krzyżowej 
rozważamy 
mękę i śmierć 
Pana 
Jezusa, łącząc ją 
z naszym 
życiem, aby 
nieść własne 
krzyże i 
ofiarować je 
wszystkie Panu 
Jezusowi za 
wspólnotę 
Kościoła. 
3. Jezus 
umierając na 
krzyżu dokonał 
naszego 
zbawienia. W 
ten sposób z 
narzędzia 
hańby i śmierci 
uczynił znak 
swojej miłości 
do ludzi. 
4. NAJBRDZIEJ 
PORUSZYŁA 
MNIE….. 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@eszkola.opolskie
.pl 

Obejrzyj krótki film o zwyczajach 
wielkanocnych w Wielkiej Brytanii : 
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-
C3S1hs 
Przeczytaj w podręczniku na str. 93 zagadkę 
w ćw. 8 i rozwiąż ją! 
Zaloguj się na stronę: instaling.pl  
Indywidualne hasło logowania otrzymasz 

 Topic : EASTER 
 
Wpisz do 
zeszytu 5 
wyrażeń z filmu 
związanych ze 
Świętami 
Wielkanocnymi.  



ode mnie na swojego maila. Na tej stronie 
będziecie mogli ćwiczyć nowo poznane 
słówka. 

Przyślij 
zdjęcie/skan 
wykonanego 
zadnia w 
zeszycie. 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie
.pl 

Wielkanocna pisanka.   

 

 

 

 

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

 

 

 


