
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:  IV wychowawca: Katarzyna Madej 

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 

Plan od 06.03.2020r. do 10.04.2020r. 

06.04.2020 
 
poniedziałek 
 

j. polski BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 
 

-Podręcznik- przeczytać Nową wiadomość 
 
 
 
 
 
- Ćwiczenia. 
 

- str. 211 
 
 
 
 
 
- zad. 1., 2., 
4. 
 

- Z t: Jaką funkcję pełni 
przyimek? 
-Napisać w zeszycie zadanie Na 
rozgrzewkę i zad. 1  
apisać w zeszycie datę i tema 
 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

GWO podręcznik, ćwiczenia 
https://www.youtube.com/watch?v=8KbImtB_Bz4 
 

Przeczytaj 
notatkę z 
podręcznika 
ze s. 164 ćw. 
A oraz ćw. B 
oraz 
przykład ze 
strony 165. 
Wykonaj 

 

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=8KbImtB_Bz4


zadania: 1, 
3, 4, 5  z   
ćw/ 64 
 

przyroda <MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl> 
 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń 
 
 
 

 
Podręcznik 
str.130-132 
przeczytaj 
temat, 
przyjrzyj się 
ilustracjom i 
spróbuj 
rozwiązać 
ćwiczenie: 1 
i 3 (zeszyt 
ćwiczeń) 
 

Temat: Uzależnienia i ich 
skutki. 
Notatka: 
Alkohol, nikotyna i narkotyki 
powodują zaburzenia układu 
nerwowego. 
Objawy uzależnienia: 
nieopanowana chęć zażycia 
określonej substancji, 
pogorszenie samopoczucia w 
przypadku ich braku. 
Nadmierne korzystanie z 
urządzeń elektronicznych 
prowadzi do uzależnienia, 
które należy leczyć podobnie 
jak uzależnienie od 
alkoholu,tytoniu,narkotyków. 
Na ocenę: Sporządź  plakat 
lub ulotkę reklamową o 
szkodliwości picia alkoholu, 
palenia papierosów czy 
zażywania narkotyków. 

 

 
 

 

technika Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 
 

Proszę ozdobić jedno gotowane jajko dowolną 
techniką i zdjęcie wysłać na email 
 

  

07.04.2020 
wtorek 

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

Przeczytaj 2x tekst „I listen to classical 
music” podręcznik s.82 
 

  

Zapisz temat  
Topic: „I listen to classical 
music” 
W zeszycie pod tematem 
zrób ćw.2 s.82 z 
podręcznika 

mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl


Zrób zdjęcie i prześlij 
 

j. polski BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 
 

https://www.cda.pl/video/12164945a 

 

Obejrzeć 
adaptację 
filmową „Bajki 
o rybaku i 
rybce” 

 

 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

GWO podręcznik 
https://szaloneliczby.pl/rozszerzanie-ulamkow-
zwyklych/ 
https://szaloneliczby.pl/skracanie-ulamkow-
zwyklych/ 
 

Wykonaj 
zadania: 6, 
8, 9,(10 dla 
chętnych)   z   
ćw.   ze str. 
65 
 

 

informatyka Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 
 

https://epodreczniki.pl/a/pisanie-za-pomoca-
komputera/DYcaEKwmw 
 

 
Wykonaj ćw. 
1 zapisz 
dokument 
na 
komputerze 
i prześnij na 
e-mail 
służbowy 
nauczyciela 
 
 

Temat: Pisanie za pomocą 
komputera 
 

08.04.2020 
środa 

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

Powtórz dni tygodnia 
www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 
 

Zeszyt 
ćwiczeń 
Workbook 
ćw.3 s.52 
 

Zapisz temat lekcji  
Topic: A week. 
 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl 
 

GWO ćwiczenia + notatka własna 
https://www.youtube.com/watch?v=em9y8ZuNDrw 
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 
 

Rozwiąż 
zadania z 
ćw. 6/67 
oraz  8 i 9 po 
5 
przykładów 
 

 

https://www.cda.pl/video/12164945a
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
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https://szaloneliczby.pl/rozszerzanie-ulamkow-zwyklych/
https://szaloneliczby.pl/skracanie-ulamkow-zwyklych/
https://szaloneliczby.pl/skracanie-ulamkow-zwyklych/
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
https://epodreczniki.pl/a/pisanie-za-pomoca-komputera/DYcaEKwmw
https://epodreczniki.pl/a/pisanie-za-pomoca-komputera/DYcaEKwmw
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mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
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https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


j. polski BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 
 

-Podręcznik- przeczytać „Bajkę o rybaku i rybce” 
 

 

Str.221- 227 

 
-Zapisać datę i temat: Chciwość nie 
popłaca  
-Wyszukaj w „Bajce o rybaku i rybce 
„ po 5 wyrazów z : „rz”, „ż”, „u”, „ó” 
i przepisz je do zeszytu. 
- Wybierz po 1 wyrazie z rz”, „ż”, 
„u”, „ó” i z każdym z nich ułóż 
zdanie- napisz te zdania w zeszycie. 

 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Wielkanocna pisanka 

 

 

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


