
Harmonogram zadań 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 

04.05.202
0 
poniedział
ek 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Podręcznik- Przyjrzyj się ilustracji s.249 
 

- Zapisz datę i temat:  
Co jest w życiu ważne? 
- Ułóż 5 pytań na temat tego obrazu i 
zapisz je w zeszycie. Pytania zacznij od 
słów: 
Gdzie……….? 
Kto…………? 
Co…………..? 
Dlaczego…………….? 
Jak……….? 
- Napisz,  co  jest ważne w życiu według 
Ciebie? 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 

 

Karta pracy 

 

-------- Temat:  Dodawanie i odejmowanie liczb-

przypomnienie. 
Wykonaj kartę pracy –prześlę. 

 

przyroda Marzena Dudkiewicz 

<MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl

> 

 

Podręcznik str.151-154 

 

Podręcznik 

str.151-

154 

 

Temat:Krajobraz wczoraj i dziś. 

 

Przeczytaj temat w podręczniku, a 

następnie rozwiąż ćwiczenia 1i 2 w 

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl


Zeszyt 

Ćwiczeń 1 i 

2 str.94 

 

zeszycie ćwiczeń na stronie 94. 

 

technika Krzysztof Stellmach    

05.05.202
0 
wtorek 

j. angielski Marianna 

Dylka<MARDYLK27@eszkola.opols

kie.pl> 

 

Obejrzyj uważnie film, powtarzaj głośno godziny 

https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA 

Workbook – ćwiczenia str.53 Przeczytaj głośno tabelkę 

Telling the time, wykonaj 

ćw.1,2,3 str.53, zrób zdjęcie i wyślij na What’s App lub 

mój adres mailowy. 

 

 Topic: What time is it? 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik – przeczytaj „Nastolatki i bon ton” s. 250-251 - Zapisz datę i temat: 
Magiczne słowa 
- Przerysuj  do zeszytu  tabelkę i uzupełnij 
ją, wpisując właściwe zdania z ramki. 
                            KIEDY 

dziękujemy? prosimy? przepraszamy? 

 
 
 

  

 
Gdy coś otrzymujemy.  Kiedy ktoś nam 
otwiera drzwi.  Jeżeli komuś wyrządzimy 
krzywdę.  Gdy chcemy, aby ktoś nam coś 
podał.  Kiedy niechcąco kogoś potrącimy.  
Jeżeli ktoś nam ustępuje miejsca w kolejce.  
Kiedy chcemy, aby rodzice nam coś kupili.  
Jeżeli potrzebujemy pomocy  w wykonaniu 
zadania domowego. 

 
-  Uzupełnij rozmowę telefoniczną 
wyrazami z ramki. Pamiętaj o wielkiej 
literze na początku każdej nowej  
wypowiedzi. 
 

dziękuję, dzień dobry,  do widzenia, proszę 
 

 
–…………. , mówi Agnieszka Kwiatkowska. Czy 

mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
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mogę   
rozmawiać z Zosią? 
– ……………….. . Niestety, nie ma jej w domu. 
Czy coś przekazać? 
– Bardzo.……..  jej powiedzieć, że zadzwonię 
później. 
– Dobrze, przekażę. 
– ………………… . Do widzenia! 
– ………………….. ! 
 

matematy
ka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 

 

Podręcznik + notatka 

 

199/6., 7. 

 

Temat:  Dodawanie ułamków 

dziesiętnych. 

Przepisz notatkę do zeszytu. Wykonaj  

zadania z podrecznika199/6., 7. 

 

informatyk
a 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik do Informatyki dla klasy czwartej szkoły 

podstawowej 

 

Str. 120 

zad. 2 

 

Temat: Klawiatura zamiast pióra.  

Zad. 2 Wykonaj i prześlij na adres 

służbowy nauczyciela. 

 

06.05.202
0 
środa 

j. angielski Marianna 

Dylka<MARDYLK27@eszkola.opols

kie.pl> 

 

Obejrzyj film After and before 

https://www.youtube.com/watch?v=epG7ED0NSXY 

Workbook, ćwiczenia str.57 ćw.1,2,3 

Zrób zdjęcie i wyślij na What’s App lub mój adres 

mailowy. 

 

 Topic: Word blog. 

 

matematy
ka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 

 

Ćwiczenia 

 

82/wszyst

kie zadania 

 

Temat:  Dodawanie  ułamków 

dziesiętnych. 

Wykonaj zadania z ćwiczeń –cała strona 

82. 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik- przeczytaj 3 razy wiersz Władysława 
Bełzy „Motyl” 

s.253 
 

- Zapisz datę i temat: 
Zabawa na łące 
- Przepisz do zeszytu wyrazy i dopisz do 
nich rymy z wiersza. 
ręku-……, społem- ……, ruchu- ……, 
zapałem-…….., boli- ……….. 
- Odpowiedz pełnymi zdaniami na 
pytania: 
 
Gdzie bawią się dzieci? 
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Na czym polega ich zabawa? 
W jakim nastroju są dzieci? 
Co się stanie z motylami, które zostały 
złapane? 
Co powiedziałbyś dzieciom, gdybyś się 
znalazł wśród nich? 
- Narysuj w zeszycie ilustrację do wiersza. 
 

plastyka Katarzyna Madej 
katmade26@eszkola.opolskie.pl 

------ --------- Podwodny świat - rysunek 

07.05.202
0 
czwartek 

historia Arkadiusz Pągowski 
ARKPAGO21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 

 

Informacje 

s. 112-117 

Zad. 2 s. 

115 

Zad. 2 s. 

117 

 

Proszę zapisać w zeszycie tytuł nowego 

rozdziału: Ku współczesnej Polsce i 

temat: Józef Piłsudski i niepodległa 

Polska. 

Zadania proszę wykonać w zeszycie 

 

przyroda Marzena Dudkiewicz 
<MARDUDK74@eszkola.opolskie.p 

Podręcznik str.155-158 

 

Podręcznik 

str.155-

158 

Zeszyt 

ćwiczeń: 1 

i 4 str. 97 

 

Temat: Obszary i obiekty chronione 

Przeczytaj temat w podręczniku. 

Notatka: 

Formy ochrony przyrody: 

 Parki narodowe 

 Parki krajobrazowe 

 Rezerwaty przyrody 

 Pomniki przyrody 

Napisz w kilku punktach  jak należy 

zachowywać się na obszarze chronionym 

np. parku narodowym czy rezerwacie 

przyrody? 

 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 

 

Podręcznik + notatka 

 

203/5.,7. 

 

Temat:  Odejmowanie  ułamków 

dziesiętnych 

Przepisz notatkę do zeszytu, wykonaj 

zadania z podręcznika  5,7/203. 

 

muzyka rataje1@o2.pl 

 

Podręcznik: “Majowe święta Polaków” 

 

Str. 47 i 

106 

 

Śpiewaj hymn państwowy razem z 

nagraniem 
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08.05.202
0 
piątek 

j. polski  BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik- przeczytaj Jak napisać podziękowanie? 
Zwróć uwagę, jak powinny być rozmieszczone 
elementy podziękowania (miejscowość, data, adresat, 
zwrot grzecznościowy, podpis i treść) 

s. 254-255 - Zapisz datę i temat: Jak przygotować 
podziękowanie? 
- Napisz w zeszycie podziękowanie dla 
kolegi, który pomógł Ci przygotować się 
do sprawdzianu. Wykorzystaj gotowe 
frazy z ramki. Pamiętaj o właściwym 
rozmieszczeniu wszystkich elementów! 
Napisz najpiękniej, jak potrafisz, unikaj 
skreśleń i poprawiania! 
 

- ………… (podpis) 
- Dziękuję Ci z całego serca za pomoc 
w przygotowaniu się do sprawdzianu. 
Dzięki Twojej pomocy dostałem 
szóstkę! W rewanżu zapraszam Cię do 
kina. 
- Zębowice, 08.05.2020 
- Serdecznie Cię pozdrawiam 
- Drogi Janku! 
 

 

j. angielski Marianna 

Dylka<MARDYLK27@eszkola.opols

kie.pl> 

 

Ćwiczenia – Workbook 

Przeczytaj głośno tekst str.58, niech mama wpisze 

potwierdzenie czytania pod tematem. 

Wykonaj ćw.3 str.58 

Zrób zdjęcie i wyślij na What’s App lub mój adres 

mailowy. 

 

 Topic: My day. 

 

j. polski BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie wskazane zadania. Str. 103 
Zad. 1.,2. 

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

religia STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL Wykonaj: 

1. Obejrzyj film  

2. Obejrzyj obrazki w podręczniku (ze stron 72-73) i 

pomyśl co przedstawiają. 

3. Zapisz do zeszytu temat i notatkę (tabelka obok). 

4.Zrób zdjęcie notatki i odeślij na adres: 

stakozl81@eszkola.opolskie.pl lub WhatsApp 

 

5. Zapamiętaj: Pan Bóg czasami dopuszcza zło, aby z 

niego wyprowadzić  statecznie jakieś większe dobro. 

 TEMAT: Opatrzność Boża w życiu Józefa 

Egipskiego. 

 

Notatka do zeszytu (zapisz i zapamiętaj): 

1. Józef został sprzedany przez braci w 

niewolę i trafił do Egiptu. 

2.  Nigdy jednak nie utracił zaufania do 

Pana Boga. 

3. Z tego, co było trudne i ciężkie dla 

Józefa, Pan Bóg wyprowadził dobro: stał 
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Często posługuje się ludźmi i przez nich się nami 

opiekuje. 

 

6. Zastawów się: Przez kogo Pan Bóg czuwa nad tobą? 

Może będziesz mu mógł podziękować. 

 

się zarządcą Egiptu. 

4. Opatrzność Boża potrafi nawet z 

największych problemów i zmartwień 

wyprowadzić 

takie dobro, które stanie się dla nas 

przyczyną wielkiej radości. 

5. Pan Bóg czasami dopuszcza zło, aby z 

niego wyprowadzić  statecznie 

jakieś większe dobro. 
 

wf Dariusz Sułek 

DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P

L 

 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem. 

Ćwiczenia z instruktorem. 

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

OwcTQ 

Miłej zabawy. 
 

 Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj sobie 

odpowiednie miejsce i przybory. 

Ćwiczenia wykonuj pod opieką osoby 

dorosłej. 

 

 

 

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