
Harmonogram zadań Nr 3  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 

20.04.202
0 
poniedzia
łek 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-PODRĘCZNIK - przeczytaj 2 razy 

baśń Oskara Kolberga „ O 

szewczyku”. 

 

str.232- 234 

zad 1. 
 

- Zapisz datę i temat lekcji: Temat: Dobroć 

nagrodzona 

- Napisz odpowiedź do zadania 1. Ze str. 234 

- Przerysuj do zeszytu tabelę i na podstawie 

baśni uzupełnij ją, wpisując odpowiednie 

zdania z ramki. 

Naprawił barcie. Wskazały prawdziwą 

księżniczkę. Dały szewczykowi złoty kluczyk. 

Naprawił mrowisko. Nakarmił je chlebem. 

Znalazły dla szewczyka złoty kluczyk. 

Oddzieliły mak od prochu. Zostawił im 

okruszki chleba. Chroniły go przed owadami. 
Zwierzęta Co zrobił 

szewczyk 

dla 

zwierząt? 

Co dla 

szewczyka 

zrobiły 

zwierzęta? 

Mrówki  

 

 

 

Pszczoły   

 

 

 

Rybki   



  

Kaczki  

 

 

 

 

 

matematy
ka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie

.pl 

 

GWO ćwiczenia + karta pracy 

 

s. 74/4.,6.,7.,8. 

 

Temat: Ułamki  dziesiętne- czytanie i pisanie.  

Wykonaj kartę pracy.   

 

przyroda Marzena Dudkiewicz 

<MARDUDK74@eszkola.opol

skie.pl> 

 

Podręcznik str.138-140 

 

Zeszyt ćwiczeń 1 i 2 str.86 

 

Temat: Co to jest krajobraz? 

Notatka w zeszycie: 

Krajobraz – to wygląd poszczególnych 

obszarów Ziemi wyróżniający się 

charakterystycznymi cechami. 

Wyróżniamy krajobrazy: 

naturalny(niezmieniony przez człowieka)np. 

leśny, górski, pojezierny   i 

kulturowy(częściowo lub całkowicie 

przekształcony przez człowieka) np. rolniczy, 

przemysłowy miejski. 

 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.p
l 
 

Testy na kartę rowerową Proszę wejść na stronę 
http://www.spkurow.pl/karta
/ i wybrać znaki drogowe i 
rozwiązać test 

 

21.04.202
0 

wtorek 

j. 
angielski 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opols

kie.pl> 

 

odręcznik ćw.6 str.83 – wpisz do zeszytu 

Zeszyt ćwiczeń-Workbook- ćw.1,2,4 

str.51 

 

 Ćw.6 str.83 

 

j. polski arbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-PODRĘCZNIK - przeczytaj  baśń 

Oskara Kolberga „ O szewczyku”. 
 

str.232- 234 
 

- Dopisz datę do tematu z poprzedniej lekcji. 

-Uzupełnij zdania, wpisując właściwe cechy 

szewczyka. Przepisz do zeszytu. 

 

Szewczyk nie mógł przejść obojętnie obok 

potrzebujących pomocy zwierząt, zatem był 

(wrażliwy i pomocny// naiwny i niemądry) ….i ………. 

. 

Bohater nie przestraszył się gróźb czarownicy, więc 

wykazał się (tchórzostwem//odwagą) … ..   

Szewczyk zakochał się w księżniczce od pierwszego 
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wejrzenia, co świadczy o tym, że był 

(romantykiem//realistą)…………… . 

- Opowieść o szewczyku jest BAŚNIĄ.  

Połącz cechy baśni  z właściwymi zdaniami 

opisującymi utwór Oskara Kolberga i przepisz do 

zeszytu. 

 szczęśliwe 

zakończenie  

 bliżej 

nieokreślone 

miejsce 

wydarzeń 

 fantastyczne 

wydarzenie 

 zwierzęta 

zachowują 

się jak ludzie 

 pouczenie 

(morał) 

 zło zostaje 

ukarane 

 fantastyczna 

postać 

 Szewczyk 

idzie 

daleko w 

świat. 

 Szewczyk 

spotyka 

czarownic

ę. 

 Starsza 

kaczka 

odzywa 

się 

ludzkim 

głosem.  

 Jedną z 

bohatere

k baśni 

jest 

czarownic

a. 

 Złe moce 

zostają 

przepędz

one. 

 Szewczyk 

osiąga 

swój cel i 

żeni się z 

księżniczk

ą. 

 Utwór 

uczy nas, 

że warto 

pomagać 

innym. 



- Jakie znasz baśnie, w których występują księżniczki 
lub królewny? Napisz do zeszytu tytuły trzech  
baśni. Pamiętaj o cudzysłowie i wielkiej literze. 

matemat
yka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie

.pl 

 

GWO podręcznik 

 

s. 184/2,3,4,5. 

 

Temat: Ułamki  dziesiętne- czytanie i pisanie 

 

informatyk
a 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolski

e.pl 

---------------------- Nieważne, czy jesteś artystą, 

czy chcesz po prostu zrobić 

parę szkiców- narysuj w 

programie Paint -WIOSNA 

2020 

 

Temat: Paint- obraz wiosny 

Zadanie wyślij, 

 e-mail służbowy nauczyciela 

 

22.04.202
0 

środa 

j. 
angielski 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opols

kie.pl> 

 

Podręcznik, str.84,przeczytaj tekst 

historyjki,  

Wszystkie nowe wyrazy znajdziesz w 

słowniczku s.89 rozdz.6.3 

 

 Wpisz temat 

Topic: Dug’s busy week. 

Pod tematem wykonaj ćw.4 s.84 z 

podręcznika 

Wpisz całe zdania. 

Zwróć uwagę na staranność pisma. 

 

matemat
yka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie

.pl 

 

GWO podręcznik + notatka 

 

ćwiczenia 

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

CjKJ6siI 

 

przeczytaj tabelkę zieloną ze 

strona 187. 

ćw. 75/1.,2. 

 

Temat: Wyrażenia dwumianowe - długość 

Przepisz notatkę do zeszytu. 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- PODRĘCZNIK przeczytaj  Nowe 

wiadomości 

 

str.239- 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zad. 1., 2.  

Str. 239 

 

- Zapisz datę i temat lekcji: Temat: Pisownia 

wyrazów z „ch” i „h” 

- Ch piszemy :  

 Gdy wymienia się na…, np. mucha - 

…, pycha- ….. 

 Po literze…….., np. …., ……………… 

 Na końcu wyrazu, np. ……., …… 

 

H piszemy: 

 Gdy wymienia się na ………, ……, ……., 

np. …..- ……………, ………-……, …….-

……..  
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 W wyrazach, których pisownię 

trzeba zapamiętać, np. ………, ……, 

…………….. . 

- Wykonaj pisemnie do zeszytu wskazane 

zadania. 

 

plastyka Katarzyna Madej 
katmade26@eszkola.opolskie
.pl 

------------- ---------------- Rzeźba w mydle. 

23.04.202
0 

czwarte
k 

historia Arkadiusz Pągowski 

ARKPAGO21@eszkola.opolski

e.pl 

 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 

 

s. 101 zad. 1 (praca z 

infografiką) 

s. 103 zad. 3 

 

Proszę zapisać temat: Romuald Traugutt  

powstanie styczniowe. 

Zadania proszę wykonać w zeszycie i przesłać 

zdjęcia na adres nauczyciela 

 

przyrod Marzena Dudkiewicz 
<MARDUDK74@eszkola.opol
skie.p 

Podręcznik str.141-142 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

Ćw.1,2,3 str.88 

 

Temat: Poznajemy formy terenu. 

Notatka w zeszycie: 

Formy terenu: 

 

 

Uwaga! O godzinie 11 będzie sprawdzian z 

działu „Odkrywamy tajemnice zdrowia” 

Szczegóły nauczyciel przekaże na grupie 

przyroda WhatsApp 

 

matematy
ka 

Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eszkola.opolskie

.pl 

 

GWO podręcznik  

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-

dzielenia-do-100-test-wyboru/ 

 

Str. 188/3. i 4. 

 

 

muzyka rataje1@o2.pl 

 

Podręcznik: “Dzień ziemi” 

 

   

                 “Dzieciństwo Fryderyka 

Chopina” 

 

Str. 102-103 

 

 

Str. 83-86 

 

Posłuchaj piosenki i próbuj śpiewać z 

nagraniem 

Uzupełnij kartę pracy, zeskanuj lub zrób 

zdjęcie i przyślij do sprawdzenia 

 

24.04.202
0 

j. polski  BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Podręcznik 

 

- zad. 3. Str.242 

-zad.3. str. 245 

 

- Zapisz datę i temat lekcji: Temat: Pisownia 

wyrazów z „ch” i „h” 

- Wykonaj pisemnie do zeszytu wskazane 
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piątek zadania. 

 

 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.opols

kie.pl> 

 

Obejrzyj film 

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

CE1dTT5c 

 

 Topic: Adverbs of frequency –przysłówki 

częstotliwości 

Przerysuj i przepisz do zeszytu 

tabelkę pomarańczową ze str.85.Przeczytaj 

głośno te zdania. 

 

j. polski BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Zeszyt ćwiczeń 

 

Zad. 1., 2., 3., 4., 5., 6. Str. 72- 

74 

 

 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA 

 
Wykonaj: 

1. Obejrzyj film tutaj. 

2. Obejrzyj obrazki w 

podręczniku (ze stron 

69-71) i pomyśl co 

przedstawiają. 

3. Zapisz do zeszytu 

temat i notatkę (tabelka 

obok) 

4.Zrób zdjęcie notatki i 

odeślij na adres: 

stakozl81@eszkola.opol

skie.pl lub WhatsApp 

 

5. Zapamiętaj: 

PIERWORODNY – 

dziecko urodzone jako 

pierwsze w rodzinie. 

 

6. Zastawów się: 

- Kto w Twojej rodzinie 

TEMAT: Jakub i 

jego synowie. 

 

Notatka do 

zeszytu: 

1. Abraham miał 

syna Izaaka. 

2. Izaak miał syna 

Jakuba 

3. Jakub miał 12 

synów. 

4. Najbardziej 

ukochanym 

synem Jakuba był 

Józef. 

5. Józef był 

bardzo mądry i 

miał dar 

tłumaczenia 

snów. 

6. Bracia nie lubili 
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jest pierworodnym. 

- W jaki sposób możesz 
okazać życzliwość 
rodzicom, rodzeństwu i 
kolegom. I spróbuj 
chociaż raz dziennie to 
zastosowa 

Józefa i 

postanowili się go 

pozbyć – zabrakło 

im życzliwości. 

7. Aby okazać 

innym życzliwość 

wystarczy się do 

nich uśmiechnąć. 
 

 

wf Dariusz Sułek 

DARSULE16@ESZKOLA.OPOL

SKIE.PL 

 

Temat: Organizacja aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 

Zapoznaj się z filmem 

(historia wf, igrzysk olimpijskich) 

 

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

hvd2rtJ8 

 

Zadanie domowe: 

Narysuj na kartce (A4) swoją ulubioną 

dyscyplinę sportową.   

 

 Rysunek  odeślij  

e-mailem do nauczyciela wf lub przez 

Whatsapp do wychowawcy klasy. 

 

 

 

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