
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 

zadani
a 

Zeszyt przedmiotowy 

08.06.202
0 
poniedział
ek 

technika  

Krzysztof Stellmach 
 

   

j.polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Lektura „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”- przeczytaj komiks : 

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-

lektury/christa-kajko-i-kokosz-szkola-latania.pdf 

lub  

- Obejrzyj i wysłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=JdOuc7uyqnM 

 

 -Zapisz datę temat: Spotkanie z 

lekturą „Kajko i Kokosz. Szkoła 

latania” 

 

matematyk
a 

 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.

pl 

 

GWO- Lepsza Szkoła- test 

 

 Temat: Utrwalenie wiadomości z 

matematyki część I. 

Prześlę test Sesja z plusem 3. 

Jedną grupę (część pierwszą 

rozwiążę) i  też prześlę .  Twoim 

zadaniem jest rozwiązanie 

podobnych zadań. Jeśli będziesz 

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/christa-kajko-i-kokosz-szkola-latania.pdf
http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/christa-kajko-i-kokosz-szkola-latania.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JdOuc7uyqnM
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl


miał problemy z jakimś zadaniem 

(pomimo mojego rozwiązania) 

napisz – prześlę dodatkowe 

wskazówki.  Uwaga: dzisiaj  nie 

wysyłasz jeszcze rozwiązań ( 

chyba, że umiesz samodzielnie 

rozwiązać drugą część testu). 

 

przyroda  

Marzena Dudkiewicz 

<MARDUDK74@eszkola.opols

kie.p 

Podręcznik: str.193-197 

Zeszyt ćwiczeń: 1,2,3 str.116-117 

 

 Temat: Na łące 

Przeczytaj temat w podręczniku. 

Rozpoznaj rośliny łąkowe na 

stronie 194-195.Wykonaj 

ćwiczenia w zeszycie ćwczeń:1,2,3 

str .116-117 

 

W-f Dariusz Sułek Ćwiczenia ogólnorozwojowe.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 
 

 Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj 

sobie odpowiednie miejsce i 

przybory. Ćwicz pod opieką osoby 

dorosłej. 

 

09.06.202
0 
wtorek 

informaty
ka 

 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolskie.

pl 

 

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

 

Str.111 

 

Temat: Ćwiczenie umiejętności 

pisania na klawiaturze. 

Str.111 Zadanie: Poćwicz swoje 

umiejętności pisania na 

klawiaturze. Przepisz w edytorze 

tekstu Word treść z ramki „Serwis 

dla ciekawskich” 

 

j. angielski  

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolsk

ie.pl> 

 

Podręcznik str.110,  
Przeczytaj tekst” Let’s go to summer camp”    
 

 Topic: Let’s go to summer camp 
Pod tematem wykonaj ćw.2 
str.110 z podręcznika 

j.polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Lektura „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” 

 

 Zapisz datę i temat:  

Spotkanie z lekturą „Kajko i 

Kokosz. Szkoła latania” 

- Na podstawie komiksu uzupełnij 

i przepisz notatkę do zeszytu. 

mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl


Zielonym kolorem podkreśl nazwy 

miejsc, a czerwonym- bohaterów 

komiksu. 
czarownica Jaga   /  Łysa 

Górę  /  Kajko i Kokosz  /  

Szkoła Latania  /  wzgórzu   

/  zbójem Łamignatem/  

Mirmiła  /  Lubawy  /  

warownia   /  chatka z 

gałęzi / zbójcerzy / 

 

……………………………………….……………

byli mieszkańcami  grodu  

kasztelana ………………………i jego 

żony…………………………………….. . 

Nad jeziorem, niedaleko małego 

grodu,  na dębowej gałęzi stała 

…………………………………………... 

Mieszkała w niej 

………………………………………………... 

wraz z mężem , 

……………………………………………………

…. . 

Na……………………………., wśród 

gęstych borów 

stała……………………………………………, 

zbudowana z kamieni i drewna. 

Była ona siedzibą  

……………………………..……….., 

którymi  dowodził Hegemon. 

Mirmił zapragnął nauczyć się 

latać, więc wyruszył w podróż 

na…………………………………………….., 

gdzie znajdowała 

się………………………………………………

……….., prowadzona przez panią 

dyrektor. 

 



2. Ponumeruj punkty planu, 

zgodnie z kolejnością wydarzeń w 

komiksie i przepisz do zeszytu. 

… Powrót Kajko, Kokosza i 
Mirmiła. 
… Napad na gród Mirmiła. 
…. Podstęp Hegemona. 
… W drodze do czarownicy Jagi. 
… Plany Hegemona. 
… W Szkole Latania. 
… Obrona grodu. 
… Zwycięstwo. 
…  W chacie Łamignata. 
… Przygody z latającym kufrem. 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.

pl 

 

GWO- Lepsza Szkoła- test 

 

 Temat: Utrwalenie wiadomości z 

matematyki część II 

 Prześlę pozostałe rozwiązania 

zadań.  Twoim zadaniem jest 

rozwiązanie podobnych zadań 

swojej grupy, następnie przesyłasz 

rozwiązania całego testu.   Termin 

nadsyłania rozwiązań: środa do 

22-giej. 

 

W-f Dariusz Sułek Zdrowe  nawyki  żywieniowe 

https://www.doz.pl/czytelnia/a13647-

Zdrowe_nawyki_zywieniowe_8211_5_zasad_dla_pocza

tkujacych 
 

  

10.06.202
0 
środa 

j. angielski  

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolsk

ie.pl> 

 

Obejrzyj filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=GFUgzLvdwYg 
 
Podręcznik str.111 

 Topic:Love,like, hate + ing 
Przepisz tabelkę pomarańczową 
str.111 
Wykonaj ćw.6 str,111 

matematy
ka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.

pl 

 

Podręcznik + instrukcja 

 

 Temat: Tworzenie modelu 

prostopadłościanu. 

Zapoznaj się z informacjami z 

przykładu C (podręcznik 

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
https://www.doz.pl/czytelnia/a13647-Zdrowe_nawyki_zywieniowe_8211_5_zasad_dla_poczatkujacych
https://www.doz.pl/czytelnia/a13647-Zdrowe_nawyki_zywieniowe_8211_5_zasad_dla_poczatkujacych
https://www.doz.pl/czytelnia/a13647-Zdrowe_nawyki_zywieniowe_8211_5_zasad_dla_poczatkujacych
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=GFUgzLvdwYg
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl


strona230) 

Zaprojektuj i wykonaj model 

prostopadłościanu (prześlę  krótką 

instrukcję).  Wykonaj zdjęcia 

stworzonej przez siebie bryły –

różne ujęcia, zbliżenia. Uwaga: na 

jednym zdjęciu masz być razem z 

bryłą.  Ocena będzie uzależniona 

od rodzaju bryły, estetyki 

wykonania. Za dobrze wykonany 

sześcian: 4, prostopadłościan: 5. 

Czas realizacji: piątek do godz. 20-

tej. 

 

W-f Dariusz Sułek Ćwiczenia ogólnorozwojowe z muzyką- Zumba Kids. 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

 

 Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj 

sobie odpowiednie miejsce i 

przybory. Ćwicz pod opieką osoby 

dorosłej. 

 

j. polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Lektura „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” 

- Podręcznik 

 

 - Zapisz datę i temat: Marzenia o 

lataniu 

- Narysuj magiczne przedmioty z 

komiksu i napisz, jakie niezwykłe  

właściwości miały te przedmioty ( 

miotła, kufer, drewniana łyżka). 

- Napisz, co trzeba było zrobić, aby 

czarodziejska miotła pofrunęła. 

- Wykonaj w zeszycie zadanie z 

podręcznika. 

 

plastyka  

Katarzyna Madej 
katmade26@eszkola.opolskie.
p 

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

Laurka na Dzień Ojca. 

religia  STAKOZL81@ ESZKOLA 
.OPOLSKIE.Pl 

Wykonaj: 

1.Modlitwa na początek – Wierzę w Ciebie Boże żywy...  

2. POMYŚL I ZAPAMIĘTAJ: 

 W czwartek będziemy obchodzili wielką UROCZYSROŚĆ BOŻEGO 

 TEMAT:  

Boże Ciało czyli Uroczystość Ciała 

i Krwi Pańskiej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
mailto:katmade26@eszkola.opolskie.pl
mailto:katmade26@eszkola.opolskie.pl


CIAŁA.  

 W tym dniu każdy z nas powinien uczestniczyć w PROCESJI 
EUCHARYSTYCZNEJ do czterech ołtarzy. 

 Musimy pamiętać, że Boże Ciało jest ŚWIETEM NAKAZANYM  i 
mamy obowiązek w tym dniu uczestniczyć we Mszy świętej. 

 Została też przez ks. Biskupa Czaję, cofnięta dyspensa od 
uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta. 

 Idąc w procesji Bożego Ciała okazujemy miłość do Pana 
Jezusa.  

3. Zobacz filmik 1: https://youtu.be/jI4E91uNSOc   

4. Zobacz filmik z Genkiem: https://youtu.be/UVHkeM2s5vA   

5. Jeśli chcesz zobaczyć CUDA, to możesz w czasie wolny z rodziną 

obejrzeć film: JA JESTEM: https://youtu.be/0ot5hYcw9DE  

6. Zapisz notatkę do zeszytu (rubryka obok). 
7. UWAGA: wszystko robisz z miłości do Pana Jezusa i NICZEGO NIE 
MUSISZ ODSYŁAĆ. 
 

Notatka do zeszytu. (zapisz i 

zapamiętaj): 

1.  Podczas każdej Mszy świętej 

Pan Jezus przychodzi na ołtarz i 

pozostaje z nami ukryty w chlebie, 

który nazywamy NAJŚWIĘTSZYM 

SAKRAMENTEM. 

2. W Uroczystość Bożego Ciała 

oddajemy szczególną cześć Panu 

Jezusowi w Najświętszym 

Sakramencie.  

3. Naszą miłość do Pana Jezusa 

pokazujemy idąc w procesji 

podczas Bożego Ciała. 

 

11.06.202
0 
czwartek 

muzyka Andrzej Rataj 
ANDRATA66@eszkola.opolski
e.pl 
 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 
 

 Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych. 

historia  Arkadiusz Pągowski 
ARKPAGO21@eszkola.opolski
e.pl 
 

 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 
 

 Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych. 
 

przyroda  

Marzena Dudkiewicz 
<MARDUDK74@eszkola.opols
kie.p 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 
 

 Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych. 
 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.

pl 

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 
 

 Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych. 
 

W-f Dariusz Sułek 

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 
 

 Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych. 
 

12.06.202 j. polski  BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 
 

 Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych. 
 

Komentarz [KM1]: Flaga 
monitująca: Wpisz dalsze działanie, a 
następnie naciśnij klawisz Tab. 

https://youtu.be/jI4E91uNSOc
https://youtu.be/UVHkeM2s5vA
https://youtu.be/0ot5hYcw9DE
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl


0 
piątek 

religia  
STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.P 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 
 

 Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych. 
 

j. angielski  

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolsk

ie.pl> 

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 
 

 Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych. 
 

j. polski  Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 

 
 Dzień wolny od zajęć 

edukacyjnych. 
 

 

 

 

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

mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl

