
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:  Vb  wychowawca: Barbara Puchała 

Termin:  26 marca 2020 r – 10  kwietnia 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

26.03.2020 
czwartek 

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

-Podręcznik- przeczytać Przypomnienie o zdaniach i 
równoważnikach zdań  oraz o podziale zdań na oznajmujące, 
pytające i rozkazujące. 
-Ćwiczenia. 

- str.188, 189 
 
 
- str. 39-41, 
zad. 1-8 

Zapisać datę i 
temat: Co już 
wiemy o 
wypowiedzeniach? 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 

GWO –matematyka 
Podręcznik + film 
 
Ćwiczenia 

s. 160/3 
(pamięciowo),4 
 
s.80 –z. 4 całe, 
pozostałe 
połowa 
przykładów 
(chętni całość) 
 

z. 4 do zeszytu 

historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” S. 169 zad. 1-2 Zapisujemy temat 
“Mieszko I i 
początki Polski” 
.Zadanie 1. s. 169 
wykonujemy w 
zeszycie. Notatka i 



instrukcja do 
zadania 2. zostaną 
przesłana pocztą 
elektroniczną 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik oraz filmy 
https://studio.youtube.com/video/uCIFKRgsnHU/edit 
https://studio.youtube.com/video/jaHfTNXvxZs/edit 
Po obejrzeniu filmu, przeczytaj uważnie temat z podręcznika, 
przeanalizuj ilustracje. 

Str. 93-97 Zapisz temat lekcji 
„Tkanki roślinne” i 
przepisz „To 
najważniejsze” ze 
stronny 97. Dbaj o 
estetykę zapisu. 

27.03.2020 
piątek 

     

     

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

-Podręcznik- przeczytać Nową wiadomość. 
-Wiadomość w poczcie elektronicznej ucznia- karta pracy . 

- str.191-192, 
zad. 2., 4. 

- Do tematu z 
poprzedniej lekcji 
dopisać datę. 
-Wykonać w 
zeszycie zadania z 
podręcznika oraz z 
karty pracy. 

historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.pl 
 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” s. 173 
polecenie 1-2 
(praca z mapą) 

Zapisujemy temat 
“Polska Bolesława 
Chrobrego”. 
Polecenia 1-2 s. 173 
wykonujemy w 
zeszycie. Notatka 
zostanie przesłana 
drogą 
elektroniczną. 

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

 

 

https://studio.youtube.com/video/uCIFKRgsnHU/edit
https://studio.youtube.com/video/jaHfTNXvxZs/edit

