
 

Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa:  VI  wychowawca: Marianna Dylka 

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

22.06.2020 
poniedziałek 

j. angielski 
grupa 2 
  

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

 
Lekcja online na platformie Microsoft 
Teams godz.10.00 

 Topic: Revision unit 8, podsumowanie 2 
semestru. 

w-f 
grupa1 

Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  T: Ćwiczenia ogólnorozwojowe- zakręć 
kołem-każdy uczeń wykonuje 5 kręceń. 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/
wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-
%C4%87wicz 
 

j. angielski 
grupa 1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Lekcja online na platformie Microsoft 
Teams godz.10.00 

 Topic: Revision unit 8, podsumowanie 2 
semestru. 

w-f 
grupa2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  T: Ćwiczenia ogólnorozwojowe- zakręć 
kołem-każdy uczeń wykonuje 5 kręceń. 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/
wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-
%C4%87wicz 
 

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

NZ. Oglądanie filmu będącego 
ekranizacją powieści pt. Magiczne 

  

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wicz
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wicz
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wicz
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wicz
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wicz
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wicz


drzewo” 
https://www.youtube.com/watch?
v=8YMjBThSkos 

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl Tel: 
695 095 378 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tb3h
mPJx0Ns  
https://szaloneliczby.pl/czerwiec-2020/ 
 

 Temat: Budowa ostrosłupa Zobacz film 
https://www.youtube.com/watch?v=Tb3h
mPJx0Ns W ramach ćwiczeń logicznych 
proponuję wejść na stronę Szaloneliczby.pl 
https://szaloneliczby.pl/czerwiec-2020/ 

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl Tel: 
695 095 378 

https://szaloneliczby.pl/dopasuj-liczby-
arabskie-do-rzymskich-do-100/  
https://szaloneliczby.pl/dni-tygodnia/ 
 

 Temat: Utrwalenie wiadomości z 
matematyki- liczby na co dzień Wejdź na 
stronę szaloneliczby pl. 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Przygotuj zdrowe śniadanie lub kolację dla 
taty na dzień ojca. 

  

23.06.2020 
wtorek 

historia Piotr Gręda 
piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Lekcja online o godz. 8:15 w aplikacji 
Teams/ www.quizizz.com 

……………………….. Temat: Quiz wiedzy historycznej 

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

NZ. Oglądanie filmu będącego 
ekranizacją powieści pt. Magiczne 
drzewo” 
https://www.youtube.com/watch?
v=8YMjBThSkos 

  

j. angielski 
grupa2 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

……………………. ………………………….. Topic: Father’s Day 
Wykonaj kartkę z życzeniami dla taty, 
życzenia ułóż 
 i wpisz w j.angielskim 
Zrób zdjęcie i wyślij na mój adres mailowy. 

wf grupa 1 Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  T: Bezpieczne wakacje- przeczytaj. 
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192
b.html 
 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik Obejrzyj film - lekcję, link 
otrzymasz na e-mail, dzień przed 
zajęciami. 

160-167 Zapisz temat lekcji „Zróżnicowanie 
przyrodnicze i gospodarcze Rosji. Relacje 
Polski z sąsiadami.” 
 i przepisz „To najważniejsze” ze strony 165 
 Notatkę w zeszycie prześlij nauczycielowi. 
Dbaj  
o estetykę zapisu. 

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-
odejmowanie-liczb-ujemnych/  

 Temat: Utrwalenie wiadomości z 
matematyki – ćwiczenie pamięci. 

https://www.youtube.com/watch?v=8YMjBThSkos
https://www.youtube.com/watch?v=8YMjBThSkos
https://www.youtube.com/watch?v=Tb3hmPJx0Ns
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https://szaloneliczby.pl/mnozenie-i-
dzielenie-liczb-ujemnych/  
https://pamiec.imasz.net/memory.php?rel
aks=1&poziom=1&kat=8 memory  
https://pamiec.imasz.net/memory.php?rel
aks=1&poziom=1&kat=7 
 

Proponuję wejść na Szaloneliczby .pl oraz 
zagrać w gry ćwiczące pamięć. (proponuję 
także wybrać poziom wyższy) 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia  Temat: „Das Dschungelbuch”- Film w wersji 
niemieckojęzycznej 

24.06.2020 
środa 

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

NZ. Oglądanie filmu będącego 
ekranizacją powieści pt. Magiczne 
drzewo” 
https://www.youtube.com/watch?
v=8YMjBThSkos 

  

j. angielski 
grupa1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

…………………… ……………………. Topic: Holiday 
Zaplanuj swoje wymarzone wakacje, 
narysuj mapkę 
 i napisz o nich 3 zdania w języku 
angielskim, wyślij zdjęcie na mój adres 
mailowy. 
 

wf 
grupa 2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
 

   T: Bezpieczne wakacje- przeczytaj. 
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192
b.html 
 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

1.Jako modlitwę na początek posłuchaj 
piosenki: https://youtu.be/sdQGqO9xuao 
 2. Wkrótce nadejdzie czas wakacji – czas 
zasłużonego odpoczynku. Jednak żeby 
dobrze je przeżyć, należy pamiętać o Panu 
Bogu. 3. Przez cały rok poznawaliśmy 
Kościół i proces jego powstawania. 
Mówiliśmy o tym jak Dobrą Nowinę 
Ewangelii wprowadzać w swoje życie i jak 
zaufać Panu Bogu. Temat: W czasie 
wakacji pamiętamy o Panu Bogu. Notatka 
do zeszytu. (zapisz i zapamiętaj): 1. 
Podczas wakacji pamiętamy o Panu Bogu. 
Uczestniczymy we Mszy świętej i 

 Temat: W czasie wakacji pamiętamy o Panu 
Bogu. Notatka do zeszytu. (zapisz i 
zapamiętaj):  
1. Podczas wakacji pamiętamy o Panu 
Bogu. Uczestniczymy we Mszy świętej i 
przystępujemy do spowiedzi świętej.  
2. Każdego dnia pamiętamy o modlitwie 
rano i wieczorem. 
 3. Pan Boga możemy odnaleźć zawsze 
wokół nas. 

https://szaloneliczby.pl/mnozenie-i-dzielenie-liczb-ujemnych/
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przystępujemy do spowiedzi świętej. 2. 
Każdego dnia pamiętamy o modlitwie rano 
i wieczorem. 3. Pan Boga możemy 
odnaleźć zawsze wokół nas. 
 
4. Jako przypomnienie możesz obejrzeć 
ciekawy film oparty na prawdziwych 
wydarzeniach. Właśnie o zaufaniu i o 
cudach „Cuda z nieba”: 
https://www.cda.pl/video/17975632e 
 5. Zapisz notatkę do zeszytu (rubryka 
obok). 6. UWAGA: wszystko robisz z 
miłości do Pana Jezusa i NICZEGO NIE 
MUSISZ ODSYŁAĆ. 7.Zapamiętaj: - 
Wakacje, to piękny czas, ale nie da się go 
przeżyć owocnie bez Pana Boga. 

j. angielski 
grupa 2 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

……………………………… ………………………….. Topic: Holiday 
Zaplanuj swoje wymarzone wakacje, 
narysuj mapkę 
 i napisz o nich 3 zdania w języku 
angielskim, wyślij zdjęcie na mój adres 
mailowy. 

 
wf 
grupa 1 

Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  T: Aktywne spędzanie wolnego czasu 
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-
aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/ 
 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia  Temat: Wiederholung- interaktive Übungen 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia  Temat: „Das Dschungelbuch”- Film w wersji 
niemieckojęzycznej 

25.06.2020 
czwartek 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Prezentacja wysłana na maila ucznia  
Podsumowanie II semestru i omówienie 
bezpieczeństwa w czasie wakacji podczas 
lekcji online dn. 

 Temat: Bezpieczne wakacje 

informatyka 
grupa 1 

Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

https://www.gry.pl/gry/edukacyjne …………………………. Temat: Gry i zabawy edukacyjne. 
Podsumowanie programu nauczania w II 
semestrze. 

informatyka 
grupa 2 

Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Gra edukacyjna: 
http://learningapps.org/watch?v=pv48ijpn
501 

  

https://www.cda.pl/video/17975632e
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/
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http://learningapps.org/watch?v=pv48ijpn501


 

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

https://szaloneliczby.pl/quiz-zwierzeta/  
https://www.youtube.com/watch?v=DDXZ
y1UCdE0  
https://www.youtube.com/watch?v=fDNp
wsSlf_0 
 

 Temat: Zastosowania matematyki 
Zachęcam do obejrzenia filmów i 
rozwiązania quizu. 

wf  
grupa 1 

Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

  T:Sukcesy Polskiego Sportu- przeżyjmy to 
jeszcze raz. 
https://www.youtube.com/watch?v=cT1L3
9ldWf4 
 

wf 
grupa2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  T: Aktywne spędzanie wolnego czasu 
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-
aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/ 
 

muzyka Andrzej Rataj  
rataje1@o2.p 

Podręcznik: “Lekcja muzyki”  Śpiewaj wybrane i ulubione piosenki z VI 
klasy 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
 
 

Podręcznik 13.00 – 13.30 LEKCJA ON LINE 
na platformie Microsoft Teams 

131-143 Temat lekcji „Utrwalenie wiadomości o 
ssakach”. 

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

Ankieta przesłana na maila ucznia  Temat: Podsumowanie pracy semestralnej- 
ankieta ewaluacyjna 

26.06.2020 
piątek 

historia Piotr Gręda/ pgreda@interia.pl Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.   

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

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.   

j.angielski 
grupa 1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.   

wf 
grupa 2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.   

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

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.   

plastyka 
 
 

Katarzyna Madej  
 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.   

https://szaloneliczby.pl/quiz-zwierzeta/
https://www.youtube.com/watch?v=DDXZy1UCdE0
https://www.youtube.com/watch?v=DDXZy1UCdE0
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https://www.youtube.com/watch?v=cT1L39ldWf4
https://www.youtube.com/watch?v=cT1L39ldWf4
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/


 

 

 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. 

  


