
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 

22.06.2020 

poniedziałek 

technika  

Krzysztof Stellmach 

 

  Przygotuj śniadanie dla taty z okazji 
jego święta. 

j.polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Przeczytaj „Nową wiadomość”- podręcznik 

- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie wskazane 

zadania. 

 

 

 

Uwaga! Dzisiaj nie przesyłasz zadań do 

nauczyciela! 

 

 

s.320 

s. 91-92 

zad.2. lub 3. 

 

 

Zapisz datę i temat: Przecinek w 

zdaniu złożonym 

-Na podstawie „Nowej 

wiadomości” uzupełnij zdania. 

Zdania składowe w zdaniu 

złożonym oddzielamy ……………… . 

Przecinka nie stawiamy przed 

spójnikami: ….…,…..., 

….…,….…,….…,….… . 

 

matematyka  

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

Podręcznik 

 

 

235/3. 

 

 

Temat:  Pole powierzchni 

prostopadłościanu. 

Zapoznaj się z przykładem 

(niebieska tabelka str.234- 

podręcznik). Wykonaj zadanie 

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl


3/234. Uwaga: zamień wymiary 

pokoju Waldka na wymiary 

swojego pokoju. 

 

przyroda  

Marzena Dudkiewicz 

<MARDUDK74@eszkola.opolskie.p 

 

 

  

T:Odkrywamy tajemnice życia w 

wodzie i na lądzie -podsumowanie 

działu 

Zeszyt ćwiczeń 1,3,6 str.120-122 

 

 

W-f Dariusz Sułek Ćwiczenia ogólnorozwojowe- zakręć  

kołem-każdy uczeń wykonuje 5 

kręceń. 

https://wordwall.net/pl/resource

/893767/wychowanie-

fizyczne/wf-online-w-domu-

%C4%87wiczenia 

 
 

 Do ćwiczeń przygotuj odpowiednie 

miejsce i sprzęt. Ćwicz pod opieką 

osoby dorosłej. 

 

23.06.2020 

wtorek 

informatyka  

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 
 

 

https://www.gry.pl/gry/edukacyjne   

 

 

 

 

Temat: Gry i zabawy edukacyjne.  

Podsumowanie programu 

nauczania w II semestrze. 

 

j. angielski  

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl> 
 

   
Przeczytaj tekst „What’s the weather like” 

 

 Topic: What’s the weather like 

Przepisz do zeszytu tabelkę 

fioletową z ćw.2 str.114 

 

j.polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 

Obejrzyj film „Charlie i fabryka czekolady”-  

 https://zaq2.pl/video/bqyb 
Uwaga! Dzisiaj nie przesyłasz zadań do 

nauczyciela! 

 

 - Zapisz datę i temat: Spotkanie z 

lekturą 

 - Zapisz imiona bohaterów oraz 

krótko kim są. 
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matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks

=1&poziom=1&kat=1   

https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks

=1&poziom=1&kat=8 

https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks

=1&poziom=1&kat=7 

 

 

  

Temat: Utrwalenie wiadomości z 

matematyki- ćwiczenie pamięci.  

Proponuję zagrać w  gry ćwiczące 

pamięć 

 

W-f Dariusz Sułek  

Bezpieczne wakacje- przeczytaj. 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/i

d,749192b.html 
 

  

24.06.2020 

środa 

j. angielski  

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl> 
 

Posłuchaj i zaśpiewaj  

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

rRwg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_1Y3og

kPDg 

Happy holiday 😊 
 

 Topic: Holiday 

 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

https://szaloneliczby.pl/dopasuj-liczby-

arabskie-do-rzymskich-do-100/ 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-zegar-z-

godzina/ 

https://szaloneliczby.pl/pory-roku/ 

 

 

 Temat: Utrwalenie wiadomości z 

matematyki . 

Proponuję wejść na stronę 

Szaloneliczby.pl 

 

 

W-f Dariusz Sułek Aktywne spędzanie wolnego czasu 

http://obk.pl/najlepsze-pomysly-

na-aktywne-spedzanie-wolnego-

czasu/ 

 
 

  

 

j. polski  Obejrzyj film „Charlie i fabryka czekolady”-   - Zapisz datę i temat: Spotkanie z 

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks=1&poziom=1&kat=1
https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks=1&poziom=1&kat=1
https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks=1&poziom=1&kat=8
https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks=1&poziom=1&kat=8
https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks=1&poziom=1&kat=7
https://pamiec.imasz.net/memory.php?relaks=1&poziom=1&kat=7
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=pxrPwRDrRwg
https://www.youtube.com/watch?v=pxrPwRDrRwg
https://www.youtube.com/watch?v=u_1Y3ogkPDg
https://www.youtube.com/watch?v=u_1Y3ogkPDg
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
https://szaloneliczby.pl/dopasuj-liczby-arabskie-do-rzymskich-do-100/
https://szaloneliczby.pl/dopasuj-liczby-arabskie-do-rzymskich-do-100/
https://szaloneliczby.pl/wskaz-zegar-z-godzina/
https://szaloneliczby.pl/wskaz-zegar-z-godzina/
https://szaloneliczby.pl/pory-roku/
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/
http://obk.pl/najlepsze-pomysly-na-aktywne-spedzanie-wolnego-czasu/


Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 https://zaq2.pl/video/bqyb 
Uwaga! Dzisiaj nie przesyłasz zadań do 

nauczyciela! 

 

 

lekturą 

 - Zapisz imiona bohaterów oraz 

krótko kim są. 

 

plastyka  

Katarzyna Madej 

katmade26@eszkola.opolskie.p 

  Sztuka w życiu codziennym – lekcja 
powtórzeniowa. 

religia  STAKOZL81@ ESZKOLA .OPOLSKIE.Pl Wykonaj: 
1. Jako modlitwę na początek posłuchaj 

piosenki:  https://youtu.be/sdQGqO9xuao    

2. Zobacz filmik o Mojżeszu:  

https://eszkola-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81

_eszkola_opolskie_pl/EeUxC0v9JR9BmKdxOE

eWmd0BhtSOLjN1xs_yQIqv1N75-

w?e=6wtTRz  
3. Zapisz część pierwszą notatki (rubryka 

obok). 

4.Zbliżalą się wakacje. Jest to czas 

odpoczynku, ale nie możemy zapominać 

wtedy o Bogu. Zobacz jakie propozycje ma na 

wakacje Gienek: 

  https://youtu.be/7_IfhHefx8w - część 1. 

https://youtu.be/oD6H6PwDib0 - część 2. 

https://youtu.be/UGFVmEmtrqQ - część 3. 

5. Przypomnij sobie jak brzmią przykazania. 

Znajdują się na stronie 206. Powinieneś znać 

je na pamięć. 
 

 TEMAT:  
Synaj – góra przymierza. 
 
Notatka do zeszytu. (zapisz i 
zapamiętaj): 
1. Izraelitów do Ziemi Obiecanej 
prowadził Bóg. Dał im wodę i 
mannę z nieba oraz ratował w 
napotkanych niebezpieczeństwach. 

2. Na górze Synaj Bóg zawarł 

przymierze z Izraelitami, którzy 

stali się Narodem Wybranym. Dał 

im Dekalog. 

3. Dekalog to dziesięć przykazań, 

spisanych na dwóch kamiennych 

tablicach. 

4. Wakacje, to piękny czas, ale nie 

można zapominać o Panu Bogu. 

 

 
 
 

25.06.2020 

czwartek 

muzyka Andrzej Rataj 
ANDRATA66@eszkola.opolskie.pl 
 

Podręcznik: “Lekcja muzyki” 
 
 

 Śpiewaj ulubione piosenki z 
piosenki z IV klasy 
 

historia  Arkadiusz Pągowski 
ARKPAGO21@eszkola.opolskie.pl 
 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 
Proszę oglądnąć film: 
https://www.youtube.com/watch?v=xeJH3xHt
Txw 
 

s. 145 zad. 1 
s. 147 zad. 1 
 

Zapisz temat: Solidarność i jej 
bohaterowie 
 

https://zaq2.pl/video/bqyb
mailto:katmade26@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/sdQGqO9xuao
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EeUxC0v9JR9BmKdxOEeWmd0BhtSOLjN1xs_yQIqv1N75-w?e=6wtTRz
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EeUxC0v9JR9BmKdxOEeWmd0BhtSOLjN1xs_yQIqv1N75-w?e=6wtTRz
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EeUxC0v9JR9BmKdxOEeWmd0BhtSOLjN1xs_yQIqv1N75-w?e=6wtTRz
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EeUxC0v9JR9BmKdxOEeWmd0BhtSOLjN1xs_yQIqv1N75-w?e=6wtTRz
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EeUxC0v9JR9BmKdxOEeWmd0BhtSOLjN1xs_yQIqv1N75-w?e=6wtTRz
https://youtu.be/7_IfhHefx8w
https://youtu.be/oD6H6PwDib0
https://youtu.be/UGFVmEmtrqQ
https://www.youtube.com/watch?v=xeJH3xHtTxw
https://www.youtube.com/watch?v=xeJH3xHtTxw


przyroda  

Marzena Dudkiewicz 

<MARDUDK74@eszkola.opolskie.p 

Dziękuję za pracę całoroczną, życzę Wam 
cudownych wakacji, dużo odpoczynku i 
pogody, abyście wypoczywali na łonie natury 

zgodnie z przyrodą😊 
 

  
Spójrz na to inaczej! 
Zeszyt ćwiczeń 3 str.124-125 
 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

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

rhY   

https://www.youtube.com/watch?v=di-

eFj42XXY   

 
 

 Temat: Zastosowanie matematyki.  

Zobacz filmy: 

https://www.youtube.com/watch?

v=ABVSvfjRrhY   

https://www.youtube.com/watch?

v=di-eFj42XXY   

 

W-f Dariusz Sułek 

 
Sukcesy Polskiego Sportu- przeżyjmy 

to jeszcze raz. 

https://www.youtube.com/watch

?v=cT1L39ldWf4 
 
 

  
 

26.06.2020 

piątek 

j. polski  BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 
Zakończenie roku szkolnego 
 

  
 

religia  
STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.P 

Zakończenie roku szkolnego 
 
 

  
 

j. angielski  

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl> 
 

Zakończenie roku szkolnego 
 
 

  
 

j. polski  Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Zakończenie roku szkolnego 
 

 

  
 

 

 

 

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