
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:  VI  wychowawca: Marianna Dylka 

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 

 

30.03.2020 
poniedziałek 

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

Zadanie domowe- informacja będzie wysłana na 
adres mailowy. 
Podręcznik – przeczytaj tekst  „I’d prefer cheese” 

 Podręcznik str.86  

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

Temat: W raju 
Podręcznik s. 242-„Książka nad książkami”. 

1. Przeczytać tekst 242-243. 
2. Zapisać temat lekcji. 
3. Znajdź w odpowiednim 

słowniku synonimy do 
wyrazu : raj. Zapisz to pod 
tematem. 

4. Wykonać w zeszycie zad. 1 
ze s. 243 
 

 

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl Tel: 
695 095 378 

GWO ćwiczenia  
Film 

Ćw. 77/z. 6 i 8 78/ z. 11 i 12 79 
z. 14 i 15 

 

technika Krzysztof Stellmach 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Proszę z dorosłą osobą upiec babeczki lub ciasto 
w 5.4.2020 i wysłać 3 zdjęcia 2 przygotowania i 
jedno gotowy wyrób na e-mail 

  

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


31.03.2020 
wtorek 

historia Piotr Gręda 
piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Rozdział: Rzeczpospolita pod 
rządami Wettinów (str.152-156) 
Zeszyt ćwiczeń: zadanie 1/str.78 
zad.2/str.79 oraz zad.3/str.79 

Temat lekcji: 
“Rzeczpospolita 
pod rządami 
Sasów” 
Sporządzenie 
notatki zgodnie z 
instrukcjami 
zamieszczonymi w 
karcie pracy 

j. polski  Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

Temat: Zapiski Adama i Ewy. 1. Przypomnieć sobie co 
to jest pamiętnik i 
dziennik  z „Twojego 
niezbędnika”-
podręcznik s. 342. 

2. Przeczytać tekst z 
podręcznika s.245-
246. 

 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik Obejrzyj film, link otrzymasz na e-
mail, dzień przed lekcją 

Str. 85-90 Zapisz temat 
„Wielkie miasta 
Europy : Paryż i 
Londyn” ; przepisz 
„To najważniejsze” 
ze strony 90. Dbaj o 
estetykę zapisu. 

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

GWO ćwiczenia  
Film 

Ćw. 80/ z. 1 i 2 81/ z.3 i 5 chętni 
całą stronę 

 

01.04.2020 
środa 

j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

Temat: Moja kartka z pamiętnika. 1. Podręcznik s. 247, 
zad. 9. Zadanie 
wykonać 
komputerowo (Word, 
czcionka 12, Times 
New Roman) i 
przesłać na mój adres 
e-mail. Zadanie na 
ocenę. Obowiązkowe 
dla wszystkich. 

 

 

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

Podręcznik s.86 Przeczytaj tabelkę fioletową -
Speaking – preferences – przepisz do zeszytu i 
przetłumacz zdania na język polski 

s.86 „Wpisz temat lekcji 
Topic:  
I’d prefer cheese” 



Pod tematem 
przepisz Speaking – 
preferences –do 
zeszytu i 
przetłumacz zdania 
na język polski 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

1. Wykonaj ćwiczenia z trenerem: 
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-
g 2. Poszukaj informacji na temat: Jak 
przygotować „zdrowe” śniadanie. 

 Do ćwiczeń 
potrzebujesz: strój 
sportowy, miejsce 
do ćwiczeń. 
Ćwiczenia 
wykonujemy bez 
przyrządów. W 
razie potrzeby rób 
przerwy. 
Powodzenia 

     

02.04.2020 
czwartek 

matematyka Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

GWO ćwiczenia Ćw. 82/ z. 8 i 11 83/z. 14 i 15  

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik Obejrzyj film, link otrzymasz na e-
mail, dzień przed lekcją 

Str. 93-96 Zapisz temat „Płazy 
– kręgowce wodno 
- lądowe” ; przepisz 
„To najważniejsze” 
ze strony 96. Dbaj o 
estetykę zapisu. 

muzyka Andrzej Rataj  
rataje1@o2.p 

Podręcznik str. 112-115 “Z muzyką w tle”  
str 104-105 “Śpiewam i tańczę” 

Posłuchaj nagrań muzyki 
filmowej oraz nowej piosenki 

 

Informatyka Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

https://epodreczniki.pl/a/rozpoznaj-urzadzenia-
zewnetrzne-zestawu-komputerowego-i-ich-
przeznaczenie/DZRxu1nB8 

Ćw. 1, Ćw. 2- hasło z krzyżówki 
zapisz w zeszycie 

Temat: Rozpoznaj 
urządzenia 
zewnętrzne 
zestawu 
komputerowego i 
ich przeznaczenie 

03.04.2020 
piątek 

historia Piotr Gręda/ pgreda@interia.pl Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Karta pracy Rozdział “Pierwszy rozbiór 
Polski” (158-161) Zeszyt 
ćwiczeń: zadanie1./str.81 
Zadanie 2./str. 81 
Zadanie3./str.82 
Zadanie 4./str.82 

Temat: “Pierwszy 
rozbiór Polski” 
Sporządzenie 
notatki zgodnie z 
instrukcjami 
zamieszczonymi w 
karcie pracy 



j. polski Iwona Grabowska 
Iwograb64@eszkola.opolskie.pl 

Temat: Oddziaływanie Biblii na świadomość i 
kulturę. 

1. Podręcznik s. 248-
249. Zapoznać się 
motywami biblijnymi, 
przeczytać o nich. 

2. Zrób mapę myśli w 
formie słoneczka: na 
środku zapisz Motywy 
biblijne i wokół je 
wypisz (6 pojęć) 

 

Religia  STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  
 

 
Podręcznik KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTĄ ZBAWIONYCH. 

Obejrzyj filmiki: 
https://youtu.be/jg4PfVYSYB4 
https://youtu.be/POCKk2fPwFw 
Str. 87-92 

Temat: 
Zgromadzenia 
zakonne. Notatka: 
1.(79 chyba) Wierni 
świeccy są 
powołani do 
budowania 
królestwa Bożego 
poprzez 
ukazywanie innym 
ludziom Chrystusa 
przykładem życia i 
wspólne dążenie 
do świętości. 
2.(str.88 chyba) 
Zakonnicy i siostry 
zakonne 
poświęcają całe 
swoje życie Bogu i 
jednocześnie 
wszystko 
podporządkowują 
swojemu 
powołaniu. 
Wstępując do 
wspólnoty składają 
śluby zakonne. 
Ślubują żyć, tak jak 
Chrystus, w 
czystości, ubóstwie 
i posłuszeństwie. 



Plastyka Katarzyna Madej  
 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Poduszka pełna 
snów-projekt 

 
 

 

 

 

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

 

 

 


