
 

Harmonogram zadań Nr 9  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 

25.05.2020 
poniedziałek 

j. angielski 
grupa 2 
  

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik str.106-107 
Przeczytaj tekst „ Very British food” 

 Topic: „ Very British food” 
Pod tematem wykonaj ćwiczenia 2 i 4 str.107 

w-f 
grupa1 

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

  Temat: Piłka nożna- podstawowe zasady gry. 
(załącznik zostanie wysłany do ucznia na maila) 

j. angielski 
grupa 1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik str.106-107 
Przeczytaj tekst „ Very British food” 

 Topic: „ Very British food” 
Pod tematem wykonaj ćwiczenia 2 i 4 str.107 

w-f 
grupa2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  Temat: Piłka nożna- podstawowe zasady gry. 
(załącznik zostanie wysłany do ucznia na maila) 

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

1. Podręcznik s. 296 
2. Wyjrzyj z okna swojego pokoju. Co tam 
dostrzegasz ? Czy lubisz ten widok? Zastanów się 
tylko, nie pisz odpowiedzi. 
3. Wysłuchaj chociaż odrobinę fragmentu 
utworu A. Vivaldiego pt. „Wiosna” jednocześnie 
obserwując zdjęcia: 
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI   
4. Przeczytaj wiersz pt. „Komunikat”. 
5. Zapisz temat lekcji. 
6. Notatka: Utwór pt. „Komunikat” ukazuje 
przerażający  obraz współczesnego świata, gdzie 
człowiek, podążając za rozwojem technicznym, 
niszczy przyrodę, a tym samym siebie. 
7. Napisz własnymi słowami (pełnymi 

 Temat: Błękit nieba czy szarość betonu? 

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


zdaniami), co może czuć podmiot liryczny w 
sytuacji, jakiej się znalazł. 
8. Zadanie dla chętnych * 
W wierszu zastosowano przenośnie (metafory) 
definicja s. 349, spróbuj rozwikłać je i odkryć ich 
przesłanie:  
• martwa twarz betonu- 
• pusty grobowiec ścian- 

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

Karta pracy – prześlę już w piątek 22 maja 
Zoom.us 10:55 – 11:30 grupa I 

 Temat: Równania –utrwalenie. Wydrukuj, albo przepisz 
do zeszytu 
 kartę pracy przed lekcją - będziemy rozwiązywać na 
lekcji. 

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

Podręcznik Zoom.us 11:55 – 12:30 grupa II 
https://www.youtube.com/watch?v=zfFMYrON6T
s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_1vC4_rW6
Go 
 

Strony 212., 
213. 1/214 

Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych  
Zapoznaj 
 się z informacjami w podręczniku str. 212-214. 
Odpowiedz ustnie na z. 214/1. Zachęcam do obejrzenia 
filmików. 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Proszę wykonać z papieru mały znak "ustąp 
pierwszeństwa" i wysłać zdjęcie do nauczyciela 

  

26.05.2020 
wtorek 

historia Piotr Gręda 
piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik/ lekcja online w aplikacji Teams o 
godz. 8:15/ platforma GWO 

Str. 207 - 208 Temat: Księstwo Warszawskie” Notatka 
 z lekcji, nacobezu 

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

Lekcja on-line na MT- 9.00-9.30 

1. Podręcznik s. 229. 
2. Przypomnienie s. 229-przeczytać. 
3. Zapisz temat lekcji. 
4. Wykonaj zadanie 1.,2. 
5. Nowa wiadomość s. 230- przeczytać.  
6. Wykonaj zadanie 3.,4. 

Uwaga! Wszystkie zadania będziemy 
wykonywać wspólnie podczas lekcji on-line. 
Jedynie uczniowie, którzy nie będą z nami on-
line muszą poradzić sobie z nimi lub 
skontaktować dodatkowo ze mną . 
 

 Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu? 

Lekcja on-line na MT- 9.00-9.30 
 
 

j. angielski 
grupa2 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Zeszyt ćwiczeń, workbook- str.61,62,63  Topic: Powtórzenie przed sprawdzianem. 

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

  Temat: Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. 
https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc 
 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 11.00-11.30 LEKCJA ON LINE na 
platformie Microsoft Teams Miej ze sobą 
ćwiczenia z geografii. 

130-135 Temat lekcji „Zmiany w przemyśle Niemiec”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zfFMYrON6Ts
https://www.youtube.com/watch?v=zfFMYrON6Ts
https://www.youtube.com/watch?v=_1vC4_rW6Go
https://www.youtube.com/watch?v=_1vC4_rW6Go
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Karta pracy 101-całość Temat: Równania – kartkówka Kartę pracy  
prześlę o godzinie 12-tej. Po rozwiązaniu prześlij od razy 
rozwiązania. Godzina wysłania będzie 
 decydować o ocenie, którą otrzymasz. 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia i MS Teams  Temat: Die Bastelstunde- Muttertag 

27.05.2020 
środa 

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

Lekcja on-line na MT- 9.00-9.30 
1. Zeszyt ćwiczeń s. 53 
2. Wykonaj ćwiczenia: 2.,3.,5. 

 Temat: Związki wyrazowe w ćwiczeniach. 
Lekcja on-line na MT- 9.00-9.30 
 

j. angielski 
grupa1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Zeszyt ćwiczeń, workbook- str.61,62,63  Topic: Powtórzenie przed sprawdzianem. 

wf 
grupa 2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
 

    
Temat: Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc 
 

religia Stanisław Kozłowski 
stakozl81@eszkola.opolskie.pl 

Wykonaj: 
1.Modlitwa na początek – Zdrowaś Matyjo. 

2. Posłuchaj, czym jest Nabożeństwo Majowe: 

https://youtu.be/99ZwUyKlRsc  

3.Posłuchaj przepięknej Litanii Loretańskiej: 

  https://eszkola-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_esz

kola_opolskie_pl/EcNdWv7ZOSVBnFvaVdhqah4B

EepYfZ8EwjoaqwUjQl-DgQ?e=5wRIlb   

4. Do nabożeństwa majowego dołączona jest 

zawsze nauka kapłana. Posłuchaj takiej nauki: 

https://eszkola-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_esz

kola_opolskie_pl/EYARnduPkg5Iqt6zOcHeSYkB5T

3TfSB1FN5MFVUklv89tA?e=AUaGs6  
5. Zapisz część pierwszą notatki (rubryka obok). 

 TEMAT: Nabożeństwa Majowe.cz.1. 

 

Notatka do zeszytu cz.1. (zapisz 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.Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loreto, 
gdzie była niezwykle popularna.  
3.W Polsce jest o jedno wezwanie więcej: Królowo 
Polski – módl się za nami. 
4.Miesiącem poświęconym w sposób szczególny Maryi 
jest miesiąc maj, a dniem tygodnia ku Jej czci jest 
sobota. 

j. angielski 
grupa 2 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Lekcja online w MTeams godz.9.30 sprawdzian z 
rozdziału 7 

 Topic: Test  unit7 

wf 
grupa 1 

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

  Temat: Test wiedzy o piłce nożnej. 
(załącznik zostanie wysłany do ucznia na maila, na 
rozwiązanie i przesłanie do oceny testu z piłki nożnej 
macie tydzień. Powodzenia!) 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia i MS Teams  Temat: Bernhard Grzimek –weltbekannter Tierliebhaber 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia i MS Teams  Temat: Tagesablauf- Leseverstehen 

mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/99ZwUyKlRsc
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcNdWv7ZOSVBnFvaVdhqah4BEepYfZ8EwjoaqwUjQl-DgQ?e=5wRIlb
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcNdWv7ZOSVBnFvaVdhqah4BEepYfZ8EwjoaqwUjQl-DgQ?e=5wRIlb
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcNdWv7ZOSVBnFvaVdhqah4BEepYfZ8EwjoaqwUjQl-DgQ?e=5wRIlb
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcNdWv7ZOSVBnFvaVdhqah4BEepYfZ8EwjoaqwUjQl-DgQ?e=5wRIlb
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EYARnduPkg5Iqt6zOcHeSYkB5T3TfSB1FN5MFVUklv89tA?e=AUaGs6
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EYARnduPkg5Iqt6zOcHeSYkB5T3TfSB1FN5MFVUklv89tA?e=AUaGs6
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EYARnduPkg5Iqt6zOcHeSYkB5T3TfSB1FN5MFVUklv89tA?e=AUaGs6
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EYARnduPkg5Iqt6zOcHeSYkB5T3TfSB1FN5MFVUklv89tA?e=AUaGs6


28.05.2020 
czwartek 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

   

informatyka 
grupa 1 

Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

https://hourofcode.com/pl/learn  Temat: Aktywności godziny kodowania. Skopiuj link do 
wyszukiwarki. Wykonaj ćwiczenie pt. Artysta Code.org 
Co tydzień otrzymasz inne ćwiczenie .Sposób 
sprawdzenia umiejętności przedstawię w innym 
komunikacje za tydzień. 

 

informatyka 
grupa 2 

Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

W edytorze tekstu np. Word proszę na maksimum 
1str opisać "wymarzone wakacje z rodziną w 
Polsce" proszę wstawić zdjęcia z 
internetu/obrazki i wysłać na maila 

  

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Podręcznik + notatka Zoom.us 9:55 – 10:30 
https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk  
 

205/1. ,3.,4. Temat: Prostopadłościany i sześciany. Weź udział w lekcji 
online Koniecznie zobacz filmik - od 40 sekundy. 
Przerysuj notatkę do zeszytu. Wykonaj zadanie  
220/3. ( na filmiku podobny przykład) 

wf  
grupa 1 

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

  Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

wf 
grupa2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  Temat: Test wiedzy o piłce nożnej. 
(załącznik zostanie wysłany do ucznia na maila, na 
rozwiązanie i przesłanie do oceny testu z piłki nożnej 
macie tydzień. Powodzenia!) 

muzyka Andrzej Rataj  
rataje1@o2.p 

Podręcznik: “Cztery pory roku z maestro 
Vivaldim” “Wielki Jan Sebastian Bach” 

Str. 148-151 
Str. 177 

Przeczytaj informacje z podręcznika i posłuchaj nagrań 
koncertu “Cztery pory  
roku” A. Vivaldiego Śpiewaj piosenkę  
z nagraniem 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
 
 

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

131-135 Zapisz temat lekcji „Ssaki – kręgowce, które karmią 
młode mlekiem” i przepisz „To najważniejsze” ze strony 
135. Notatkę w zeszycie prześlij  
nauczycielowi. Dbaj o estetykę zapisu. 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia i MS Teams  Kontynuacja tematu: Tagesablauf 

29.05.2020 
piątek 

historia Piotr Gręda/ pgreda@interia.pl Podręcznik/ lekcja online w aplikacji Teams o 
godz. 8:15/ platforma GWO 

Str. 209 -211 Temat: Księstwo Warszawskie” Notatka z lekcji, 
nacobezu 

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

1. Podręcznik s. 297 
2. Obejrzyj prezentację: 

https://www.youtube.com/watch?v
=04jyuAwDxDc  

3. Dla chętnych film: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=51&v=3FVpd_hEeEo&
feature=emb_title  

 Temat: Zostań przyjacielem Ziemi. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk
https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAwDxDc
https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAwDxDc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=3FVpd_hEeEo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=3FVpd_hEeEo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=3FVpd_hEeEo&feature=emb_title


4. Strona internetowa dla chętnych 
https://smoglab.pl/raport-onz-
zagrozone-sa-srodowiskowe-
podstawy-naszego-istnienia-wciaz-
jednak-nie-jest-za-pozno/  

5. Przeczytaj „Wśród ludzi” i przemyśl 
to. 

6. Zastanów się, jakie zagrożenia dla 
środowiska występują w Twojej 
okolicy – wypisz kilka pod tematem. 

5 czerwca przypada Światowy Dzień Ochrony 
Środowiska. Zrób też coś dla środowiska np. 
domek dla owadów lub poidełko dla pszczół  
https://www.youtube.com/watch?v=0kJBF4-
WYxc  
Wyślij mi zdjęcie swoich zrealizowanych 
pomysłów.  

j.angielski 
grupa 1 

Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Lekcja online w MTeams godz.10.00  sprawdzian z 
rozdziału 7 

 Topic: Test unit7 

wf 
grupa 2 

Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

  Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 
 

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

Podręcznik s. 297 
1. Obejrzyj prezentację: 

https://www.youtube.com/watch?v
=04jyuAwDxDc  

2. Dla chętnych film: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=51&v=3FVpd_hEeEo&
feature=emb_title  

3. Strona internetowa dla chętnych 
https://smoglab.pl/raport-onz-
zagrozone-sa-srodowiskowe-
podstawy-naszego-istnienia-wciaz-
jednak-nie-jest-za-pozno/  

4. Przeczytaj „Wśród ludzi” i przemyśl 
to. 

5. Zastanów się, jakie zagrożenia dla 
środowiska występują w Twojej 
okolicy – wypisz kilka pod tematem. 

5 czerwca przypada Światowy Dzień Ochrony 

 Temat: Zostań przyjacielem Ziemi. Cd.  

https://smoglab.pl/raport-onz-zagrozone-sa-srodowiskowe-podstawy-naszego-istnienia-wciaz-jednak-nie-jest-za-pozno/
https://smoglab.pl/raport-onz-zagrozone-sa-srodowiskowe-podstawy-naszego-istnienia-wciaz-jednak-nie-jest-za-pozno/
https://smoglab.pl/raport-onz-zagrozone-sa-srodowiskowe-podstawy-naszego-istnienia-wciaz-jednak-nie-jest-za-pozno/
https://smoglab.pl/raport-onz-zagrozone-sa-srodowiskowe-podstawy-naszego-istnienia-wciaz-jednak-nie-jest-za-pozno/
https://www.youtube.com/watch?v=0kJBF4-WYxc
https://www.youtube.com/watch?v=0kJBF4-WYxc
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4
https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAwDxDc
https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAwDxDc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=3FVpd_hEeEo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=3FVpd_hEeEo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=3FVpd_hEeEo&feature=emb_title
https://smoglab.pl/raport-onz-zagrozone-sa-srodowiskowe-podstawy-naszego-istnienia-wciaz-jednak-nie-jest-za-pozno/
https://smoglab.pl/raport-onz-zagrozone-sa-srodowiskowe-podstawy-naszego-istnienia-wciaz-jednak-nie-jest-za-pozno/
https://smoglab.pl/raport-onz-zagrozone-sa-srodowiskowe-podstawy-naszego-istnienia-wciaz-jednak-nie-jest-za-pozno/
https://smoglab.pl/raport-onz-zagrozone-sa-srodowiskowe-podstawy-naszego-istnienia-wciaz-jednak-nie-jest-za-pozno/


Środowiska. Zrób też coś dla środowiska np. 
domek dla owadów lub poidełko dla pszczół  
https://www.youtube.com/watch?v=0kJBF4-
WYxc  
Wyślij mi zdjęcie swoich zrealizowanych 
pomysłów. 

plastyka 
 
 

Katarzyna Madej  
 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Drzewo – rysunek z natury 

religia Stanisław Kozłowski 
stakozl81@eszkola.opolskie.pl  

6.Posłuchaj pięknej pieśni (może się jej 

nauczysz?): https://eszkola-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_esz

kola_opolskie_pl/ERPXtWUxGpdDiBJ7mtfWsOkB

VgkvkhmyViJcvBrB4Whp5w?e=hHc7dE  

7.Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło: 

https://eszkola-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stakozl81_esz

kola_opolskie_pl/EcAZ7CN_CrpMkfZe_1WvSnsBF

FI7wDo8n0deZxDH4VOn-Q?e=uLqIDt  

8.Zapisz do zeszytu temat i notatkę cz.2. (hasło do 

krzyżówki). 

9.Piosenka nie musi być nudna - to może Ci się 

spodobać: https://youtu.be/iWtbA2Guel0  

10.Zrób zdjęcie wykonanej pracy z środy i 

dzisiejszych - przyślij na adres:  

stakozl81@eszkola.opolskie.pl  
11. Zapamiętaj: 

- Miesiącem poświęconym w sposób szczególny 

Maryi jest miesiąc maj, a dniem tygodnia ku Jej 

czci jest sobota. 

- W maju, w kościele odbywa się codziennie 

nabożeństwo majowe. 

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

 TEMAT:  

Nabożeństwa Majowe. cz.2. 

 

Notatka do zeszytu cz.2. (zapisz): 

 

Rozwiązanie krzyżówki: 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0kJBF4-WYxc
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