
Harmonogram zadań Nr 3  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 
przedmiotow

y 

20.04.2020 
poniedziałe
k 

j. angielski Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik s.94 Przeczytaj głośno tekst  „Home 
sweet home”, poproś mamę lub kogoś dorosłego w 
domu, aby potwierdzić  czytanie, w zeszycie  z datą i 
podpisem 
Podręcznik str.95 

 
 
 
 
Str.95 Ćw.5,6 

Topic: Parts of the 
house 
Przepisz wyrazy z 
niebieskiej ramki 
ćw.5s.95, dopisz 10 
własnych wyrazów, 
odpowiedz na 
pytania. 
Ćw.6 str.95 
Przepisz cały tekst.   
Wyślij na maila 

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

1. Podręcznik s. 264 -przeczytaj : Kilka 
słów o bohaterze-w niebieskiej ramce. 

2. Dla chętnych filmik o Odyseuszu: 
http://scholaris.pl/resources/run/id/5
7611  

 
 

3. Znajdź w Internecie 
wyjaśnienie 
wyrażenia: wyspa 
Itaka.  

4. Przeczytaj wiersz pt.  
„Odys” Leopolda 
Staffa.  
( Odys-skrót od 
imienia Odyseusz) 

5. Zapisz notatkę:  

Temat: W 
poszukiwaniu 
własnej Itaki 
1.Zapisz temat 
lekcji.  
 

http://scholaris.pl/resources/run/id/57611
http://scholaris.pl/resources/run/id/57611


Podmiotem 
lirycznym jest 
osoba, która zwraca 
się do swojego 
odbiorcy, którym 
może być każdy 
czytelnik. Wiersz ma 
postać pouczenia 
czy życiowej 
mądrości, jaką 
podmiot przekazuje 
czytelnikom. 
Mądrość ta dotyczy 
sensu ludzkiego 
życia, którego 
upatruje się tu w 
czynności 
wędrowania ku 
wymarzonej 
rzeczywistości 
(Itaka), gdzie 
znajduje się, to co 
kochamy i za czym 
tęsknimy.  

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

GWO podręcznik, notatka ćwiczenia 
https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI 

180 i 181/ 4., 6.,9.,11.,12. str. 
87 - wszystkie zadania (do 
każdego zadania prześlę 
wskazówki)(prześlij 
rozwiązania) 

Temat: 
Zapisywanie 
wyrażeń 
algebraicznych. 
Zapoznaj się z 
informacjami z 
podręcznika str. 
178 i 179. Prześlę 
Ci notatkę, którą 
przepiszesz i 
uzupełnisz w 



zeszycie. Wykonaj 
zadania z 
podręcznika. 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Projektowanie Proszę wejść na stronę 
https://gardenpuzzle.pl/  
(kliknąć wypróbuj demo i 
wpisz swój e-mail itd.) i 
wykonać projekt ogrodu. 

Zrzut 
ekranu/zdjęcie 
wysłać na mail 
nauczyciela 

21.04.2020 
wtorek 

historia Piotr Gręda 
piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik str. 171-172 /zeszyt ćwiczeń/ platforma 
edukacyjna GWO https://gwo.pl/konstytucja-3-
maja-p4611 

Zeszyt ćwiczeń - zadania 
4,6,7/ str. 88-89 

Temat: 
Konfederacja 
targowicka i drugi 
rozbiór Polski Karta 
pracy i notatka z 
lekcji 

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

1. Bohaterowie mityczni pojawiają się w 
przeróżnych tekstach kultury, filmach, 
grach itp. Ułóż Quiz mitologiczny, 
składający się z 8 pytań, dotyczący 
bohaterów mitycznych. Pytania mogą 
być zarówno otwarte jak i zamknięte.       
( otwarte wymagają dłuższej 
odpowiedzi, zamknięte wymagają 
odpowiedzi: tak lub nie) 
Np. 1. Kto tułał się po świecie przez 10 
lat, aby powrócić do swej 
ojczyzny?........... 

2. Proszę o przesłanie quizu na mój adres 
e-mail. 

 

1.Podręcznik s. 266-267-
zapoznać się z tekstami i 
przypomnieć nazwy 
bogów. 
 

Temat: 
Mitologiczni 
bohaterowie. 
 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

96-103 Zapisz temat lekcji 
„Rolnictwo Danii i 
Węgier” i przepisz 
„To najważniejsze” 
ze strony 103. Dbaj 
o estetykę zapisu. 
Jeśli chcesz, 
możesz rozwiązać 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


ćwiczenia ze str. 
65-68. 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

GWO ćwiczenia, karta pracy-zostanie przesłana 88-90/6. ,9., 10.,11.,13., 14. 
dodatkowo dla chętnych 
zadania ze str. 91 (do 
niektórych zadań prześlę 
wskazówki.) (prześlij 
rozwiązania) 

Temat: 
Zapisywanie 
wyrażeń 
algebraicznych. 

22.04.2020 
środa 

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

Temat: Gra mitologiczna. 
 

1. Uwaga, dobierzcie się w pary i 
prześlijcie do siebie wzajemnie swoje 
quizy.  

2. Możecie też wysłać do większej liczby 
osób swoje zadania do 
rozszyfrowania. 

Życzę dobrej zabawy! 

  

j. angielski Marianna Dylka 
MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl 

Obejrzyj film  
https://www.youtube.com/watch?v=BDnq7-Oigs0 
W trakcie oglądania powtórz głośno każdą nazwę. 

 Topic: Games 
Wypisz nazwy gier 
z filmu, dopisz 2 
swoje tytuły.Wyślij 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 
Marzena Dudkiewicz wf gr. I 
mardudk74@eszkola.opolskie.pl 

Zapoznaj się z filmem(historia wf, igrzysk 
olimpijskich) 
https://www.youtube.com/watch?v=miKhvd2rtJ8 

 Organizacja 
aktywnych form 
spędzania wolnego 
czasu: Zadanie 
domowe dla 
chętnych: 
Zaproponuj 5 gier 
lub zabaw 
ruchowych, w 
które możesz grać z 
rówieśnikami w 
wolnym czasie. 
(Propozycje odeślij 
e-mailem do 
nauczyciela.) Opisz 
w kilku zdaniach 
zasady gry lub 
zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=BDnq7-Oigs0
mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL


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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + 
instrukcję 

 Kontynuacja 
tematu: „Der 
Fruhling – Wiosna” 

23.04.2020 
czwartek 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

GWO podręcznik, notatka ćwiczenia 
https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw 

Przeczytaj zieloną tabelkę ze 
str.185. ćw. 92/1.,2.,3. 
(prześlij) 

Temat: Obliczanie 
wartości liczbowej 
wyrażeń 
algebraicznych. 
Przepisz notatkę i 
uzupełnij. 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

103-106 Zapisz temat lekcji 
„Gady – kręgowce, 
które opanowały 
ląd” i przepisz „To 
najważniejsze” ze 
strony 106 . Dbaj o 
estetykę zapisu. 

muzyka Andrzej Rataj  
rataje1@o2.p 

Podręcznik: “Instrumenty dęte” Str. 125-128 Posłuchaj 
brzmienia 
instrumentów 
dętych blaszanych i 
miechowych. 
Uzupełnij kartę 
pracy, zeskanuj lub 
zrób zdjęcie i wyślij 
do sprawdzenia 

Informatyka Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

…………………………………………………………… Zadanie: Wyślij ze swojego 
konta pocztowego krótką 
wiadomość na temat filmu, 
który ci się spodobał. Prześlij 
na adres służbowy 
nauczyciela. 

Temat: Wysyłanie 
e- maila 

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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + 
instrukcję 

 Zapisać temat: „Die 
Frühlingshafte 
Sätze” 

24.04.2020 
piątek 

historia Piotr Gręda/ pgreda@interia.pl Podręcznik str. 174-178 /zeszyt ćwiczeń/ platforma 
edukacyjna GWO https://gwo.pl/upadek-
rzeczypospolitej-p4676 

Zadanie 3,4/str. 89 Temat: „Powstanie 
kościuszkowskie i 
trzeci rozbiór 

Polski. Karta pracy 
i notatka z lekcji   

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

Temat: Weźmy to w nawias. 1. Podręcznik s. 277- Zapisz temat 



2h przeczytać Nową 
wiadomość. 

2. 2 ze s. 277. 
3. Zeszyt ćwiczeń, s. 

109-111. Proszę 
zrobić zadania: 
1.,2.,3.,4. 

lekcji w 
zeszycie. 
Pod tematem 
wykonaj 
ćwiczenie 

Religia  STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  
 

Podręcznik KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTĄ ZBAWIONYCH. Wykonaj: 1.Obejrzyj filmik  
1 tutaj. 2.Obejrzyj filmik 2 
tutaj. 3.Zapisz notatkę do 
zeszytu (tabelka obok). 4.Zrób 
zdjęcie zapisu w zeszycie i 
przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.opolskie.p
l (czeka ocena). 5.Zapamiętaj: 
Żyje się tylko raz, bądź 
świętym! 6. Pomyśl: Czy 
chcesz zostać świętym? 

Temat: SWIĘTOŚĆ 
Notatka: 1. Bóg jest 
Miłością, a Jego 
istotą jest świętość. 
2. Świętość z j. 
hebr. qodesz – 
oddzielony. 3. Dla 
człowieka świętość 
jest: – Bożą łaską, 
którą należy 
przyjąć, – 
zadaniem, które 
należy wypełnić. 4. 
Celem Kościoła jest 
prowadzenie 
wszystkich 
wiernych do 
zbawienia poprzez 
budowanie 
świętości. 5. 
Beatyfikowany – 
ogłoszony świętym, 
oznacza pierwszy 
stopień w procesie 
kanonizacyjnym. 
Kult osoby 
beatyfikowanej – 
błogosławionej 
obowiązuje na 
terenie części 
Kościoła (ma zasięg 
lokalny). 



 
6. Kanonizowany – 
ogłoszony świętym, 
oznacza drugi 
stopień w procesie 
kanonizacyjnym. 
Kult osoby 
kanonizowanej – 
świętej obowiązuje 
w całym Kościele 
(ma zasięg 
światowy). 

Plastyka Katarzyna Madej  
 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Abstrakcja 
niegeometryczna 

 

 

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


