
Harmonogram zadań nr 10 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 

01.06.20
20 
poniedzi
ałek 

technika  

Krzysztof Stellmach 
 

   

j.polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Obejrzyj krótki film 

https://www.youtube.com/watch?v=_rr2bEkcc1I 
- Podręcznik- przeczytaj Nową wiadomość 

- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń wskazane zadania. 

 

s. 282-283 

 

s. 45, zad. 1., 

2.,3. 

 

Zapisz datę i temat: 

Czym różni się 

zdanie od 

równoważnika 

zdania? 

- Wpisz we właściwe 

rubryki tabeli zdania 

i odpowiadające im 

równoważniki zdań 

z ramki. W zdaniach 

podkreśl  podwójną 

liną orzeczenia. 

-Uwaga!  
-Autobus odjeżdża o 

piątej.  
-Uważaj!  
- Zaproszenie 

rodziców przez 

https://www.youtube.com/watch?v=_rr2bEkcc1I


nauczyciela. 
-Odjazd autobusu o 

piątej. 
-Nauczyciel zaprosił 

rodziców. 

 
ZDANI

A 

RÓWNOWAŻ

NIKI ZDAŃ 

- 

Mam

a 

umył

a 

okna

. 
-…… 
-…… 
-…….. 

 

- Umycie 

okien 

przez 

mamę. 
 
-…… 
-…… 
-…….. 

 

matemat
yka 

 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opol

skie.pl 

 

Podręcznik + wskazówki 

 

 Temat: 

Prostopadłościan.  

Wykonaj model  

szkieletu sześcianu 

lub 

prostopadłościanu z 

kulek plasteliny i 

wykałaczek, albo 

patyczków do 

robienia szaszłyków. 

Pamiętaj, że 

patyczki  do 

wykonania 

sześcianu muszą 

mieć taką samą 

długość. Wykonanie 

modelu 

prostopadłościanu 

jest dużo trudniejsze 

i potrzebujesz 

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl


patyczków o różnej 

długości- zrób 

zdjęcie figur i 

prześlij. Najlepiej jak 

na zdjęciu będziesz  i 

Ty! 

Na zdjęciu, które 

prześlę,  będzie  

kawałek takiej bryły. 

 

przyroda  

Marzena Dudkiewicz 

<MARDUDK74@eszkola.o

polskie.p 

Podręcznik str.187-192  Temat: Poznajemy 
różne drzewa 
Przeczytaj temat w 
podręczniku i zobacz 
ilustracje drzew 
liściastych i iglastych 
-str.188-
191.(Drzewa iglaste- 
zwróć uwagę na  
szyszki oraz igły 
drzew, drzewa 
liściaste- przyjrzyj 
się kształtom liści i 
owocom tych 
drzew) 
Rozwiąż ćw.1 
str.113 i ćw.4 
str.115 

W-f Dariusz Sułek Temat : Mój styl – to zdrowie 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=925 

(Ćwiczenie na końcu artykułu rozwiąż dla siebie,  nie wysyłaj!) 

 

  

02.06.20
20 

informat
yka 

 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opol

skie.pl 

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

 

Str.109 

 

Temat: Wyróżnianie 

nagłówka. 

Zmień nagłówek 

„Przyjęcie 

mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=925
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl


wtorek  urodzinowe u babci” 

na tekst 

dekoracyjny. W tym 

celu zaznacz go i 

wybierz z karty 

Wstawianie styl 

WordArd (rys.2 str. 

109), który ci 

odpowiada. Zapisz 

plik na pulpicie pod 

nazwą Nagłówek i 

prześlij na adres 

służbowy 

nauczyciela. 

 

j. 
angielski 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.op

olskie.pl> 

 

Workbook, zeszyt ćwiczeń str.64.Przeczytaj tekst 

„All about sharks”, Wykonaj ćw.1,2,3 str.64 

 

 Topic: All about 

sharks. 

 

j.polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń wskazane zadania. 

 

s. 46, 

zad.4.,5.,6. 

 

-Zapisz datę i temat: 

Czym różni się 

zdanie od 

równoważnika 

zdania? 

- Jak 

przygotow

ujesz się 

do 

sprawdzia

nu? 

Zredaguj 

plan 

swojej 

pracy w 

pięciu 

punktach. 

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


Zastosuj 

równoważ

niki zdań. 

 

 

matemat
yka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opol

skie.pl 

 

Ćwiczenia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_1vC4_rW6Go 

 

91./6.,7. (8. – 

dla chętnych) 

 

 

 

 

Temat: 

Prostopadłościan. 

Zobacz filmik- 

rozpoznawanie brył.  

Wykonaj zadania z 

ćwiczeń 

 

W-f Dariusz Sułek Temat: Ćwiczenia przy komputerze  

httpsh?v=knYi6qp6A_A://www.youtube.com/watc 

 

 Do ćwiczeń 

przygotuj 

odpowiednie 

miejsce i sprzęt. 

Ćwicz pod opieką 

osoby dorosłej. 

 

03.06.20
20 
środa 

j. 
angielski 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.op

olskie.pl> 

 

Workbook str.66 ćw.1,2 i 5 

 

 Topic: Adjectives 

Pod tematem 

przepisz i 

przetłumacz 

przymiotniki z 

podręcznika  str.101 

z ćw.4 

(cute, dangerous 

itd.) 

 

matemat
yka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opol

skie.pl 

 

Podręcznik  

Ćwiczenia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw   

 

229 

92./1.,2. 

 

Temat:  Siatka 

sześcianu i 

prostopadłościanu. 

Przeczytaj 
informacje ze strony 
229 -  podręcznik, 
zobacz film -
zwłaszcza od 6 

mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=_1vC4_rW6Go
https://www.youtube.com/watch?v=knYi6qp6A_A
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw


minuty i 40 s 

W-f Dariusz Sułek Temat: Jesteś tym co jesz 

https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS 

 

  

j. polski  
Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Podręcznik – przeczytaj „Nową wiadomość”  

- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń wskazane zadania. 

 

s. 284 

s. 89-90 

zad. 

1.,2.,3.,4.,6. 

 

- Zapisz datę i 

temat:  
Przecinek w zdaniu 

 

plastyka  

Katarzyna Madej 
katmade26@eszkola.opol
skie.p 

  Kolczasty zwierz - 
rysunek 

religia  STAKOZL81@ ESZKOLA 
.OPOLSKIE.Pl 

Wykonaj: 

 

1. Modlitwa na początek – twoja ulubiona. 

2.  Zobacz filmik o Mojżeszu: https://eszkola-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EW2Oc5hKTWtO

uASojCx5H4MBPnP7WpsjNdFA-OsmNsFAug?e=32abdB  

3. Zapisz część pierwszą notatki (rubryka obok). 

 

 TEMAT:  

Powołanie 

Mojżesza.cz.1. 

 

Notatka do zeszytu 

cz.1. (zapisz i 

zapamiętaj): 

1. Mojżesz był 

człowiekiem 

powołanym przez 

Boga do 

wyprowadzenia 

Narodu Izraelskiego 

z niewoli Egipskiej. 

2. Został uratowany 

i przygotowany do 

wykonania tego 

zadania. 

3. Pan Bóg pragnie 

także posługiwać się 

nami. Każdemu z 

nas wyznaczył 

zadanie, które 

https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS
mailto:katmade26@eszkola.opolskie.pl
mailto:katmade26@eszkola.opolskie.pl
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EW2Oc5hKTWtOuASojCx5H4MBPnP7WpsjNdFA-OsmNsFAug?e=32abdB
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EW2Oc5hKTWtOuASojCx5H4MBPnP7WpsjNdFA-OsmNsFAug?e=32abdB
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EW2Oc5hKTWtOuASojCx5H4MBPnP7WpsjNdFA-OsmNsFAug?e=32abdB


mamy dobrze 

wypełnić. 

 

04.06.20
20 
czwartek 

muzyka Andrzej Rataj 
ANDRATA66@eszkola.opo
lskie.pl 
 

Podręcznik: “Niech żyją wszystkie dzieci” 

 

Str. 116-117 

 

Śpiewaj piosenkę 

razem z nagraniem 

 

historia  Arkadiusz Pągowski 
ARKPAGO21@eszkola.opo
lskie.pl 
 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 

Proszę oglądnąć film animowany o Janie Pawle II: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A 
 

s. 139 zad. 1 

s. 141 zad. 2 
 

Zapisz temat:  Jan 

Paweł II - papież 

pielgrzym 

 

NOTATKA:  

Jan Paweł II (wł. 

Karol Wojtyła), 

urodzony 18 maja 

1920 roku, zmarły 

2 kwietnia 2005, 

polski duchowny,  

od 16 

października 1978 

do 2 kwietnia 

2005 roku papież.  

Karol Wojtyła 

urodził się w 

Wadowicach, w 

dzieciństwie: 

 -chętnie uprawiał 

sport (grał 
w piłkę nożną, 

jeździł na nartach, 

lubił wycieczki 

krajoznawcze) 
 

przyroda  

Marzena Dudkiewicz 

  Temat: Jakie drzewa 
rosną w lesie? 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A


<MARDUDK74@eszkola.o
polskie.p 

Wybierz się na 
wycieczkę do lasu  z 
rodzicem! 
Weź ze sobą zeszyt 
ćwiczeń i podręcznik 
i spróbuj rozpoznać 
3 gatunki drzew i 
opisać je w 
ćwiczeniu 3 
str.114(zeszyt 
ćwiczeń)  
Wyślij zdjęcie  opisu 
drzew po 
obserwacji. 

matemat
yka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opol

skie.pl 

 

podręcznik 

 

Ćwiczenia 

https://slideplayer.pl/slide/3103367/ 

 

231/1. 

  

93/3.(obowiąz

kowo pierwszy  

przykład). 

 

Temat: Siatka 

prostopadłościanu i 

sześcianu.  

Wykonaj zadanie  z 

podręcznika 231/1 , 

oraz ćw. 93/3.( 

obowiązkowo 

pierwszy  przykład).  

Jako ciekawostkę 

przesyłam link do 

strony- ciekawa 

prezentacja (do 

obejrzenia 

potrzebne Ci będą 

okulary do 

oglądania filmów 

3D.) Nie musisz 

czytać tekstu bo jest 

dosyć 

skomplikowany, 

oglądaj obrazy przez 

okulary!   

 

W-f Dariusz Sułek 

 
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem  Do ćwiczeń 

przygotuj 

mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
mailto:GIZKOTY22@eszkola.opolskie.pl
https://slideplayer.pl/slide/3103367/


https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4 

 

odpowiednie 

miejsce i sprzęt. 

Ćwicz pod opieką 

osoby dorosłej. 

 

05.06.20
20 
piątek 

j. polski  BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Podręcznik- przeczytaj Podsumowanie. To wiem! To potrafię! Przypomnij sobie lub 
wróć do wskazanych przez mapę myśli stron w podręczniku: 
1. Jak pisać podziękowanie i dialog? 
2. Co to podmiot i orzeczenie, zdanie i równoważnik zadania? 
3.Kiedy stawiamy przecinek w zdaniu? 
4. Co piszemy z małej, a co z wielkiej litery? 
5. Co to są antonimy? 
 

s. 286 

 

- Zapisz datę i 
temat: 
Podsumowanie 
wiadomości 

religia  
STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.P 

4.Posłuchaj słów Pisma świętego: 

 https://www.biblijni.pl/Wj,3,1-22 5.Zapisz część drugą notatki (rubryka obok). 

6.Zrób zdjęcie wykonanej pracy z środy i dzisiejszych - przyślij na adres:  

stakozl81@eszkola.opolskie.pl lub WhatsApp   

3. Zapamiętaj: 

-Bóg objawił człowiekowi swoje imię JAHWE. 
- JAHWE oznacza JESTEM, KTÓRY JESTEM.   
- Kierując się miłością w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków oddajemy 
cześć Bożemu Imieniu.     
 

 TEMAT:  
Powołanie 

Mojżesza.cz.2. 

 

Notatka do zeszytu 

cz.2. (zapisz i 

zapamiętaj): 

4. Bóg powołując 

Mojżesza 

przedstawił się 

imieniem JAHWE co 

tłumaczymy 

JESTEM, KTÓRY 

JESTEM. 

5. Imię to wskazuje 

na Boga, który jest 

wieczny. To znaczy, 

zawsze był, jest i 

zawsze będzie.  

 

 

j. 
angielski 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.op

olskie.pl> 

 

Obejrzyj film 

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

 

Podręcznik str.109 ćw.2, przepisz wyrazy do zeszytu 

 Topic: I like that 

Pod tematem 

wypisz wyrazy z 

ćw.2 str.109 i 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
https://www.biblijni.pl/Wj,3,1-22
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
mailto:%3cMARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=OnaPNbOJrMQ


 przetłumacz 

Słowniczek str.117 

 

j. polski  Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Podręcznik- przeczytaj „Nazywam się… Maria Skłodowska – Curie” 

 
s. 287-288 

 
- Odpowiedz 

pisemnie na pytania 

i wykonaj zadania  

1.- 11. ze str. 288 
 

 

 

 

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


