
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:  VI  wychowawca: Marianna Dylka 

 

Data  Plan 
lekcji  

Nauczyciel/ 
e-mail 

służbowy 
 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy 

internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

13.04.202
0 
poniedział
ek 

j. angielski Marianna 
Dylka 
MARDYLK27@
eszkola.opolsk
ie.pl 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

j. polski Iwona 
Grabowska 
Iwograb64@e
szkola.opolski
e.pl 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

matematy
ka 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@e
skola.opolskie
.pl Tel: 695 
095 378 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

technika Krzysztof 
Stellmach 
krzstel81@esz

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


kola.opolskie.
pl 

14.04.2020 
wtorek 

historia Piotr Gręda 
piogred84@es
zkola.opolskie
.pl 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

j. polski  Iwona 
Grabowska 
Iwograb64@e
szkola.opolski
e.pl 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

1.   

geografia Małgorzata 
Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPO
LSKIE.PL 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

matematy
ka 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@e
skola.opolskie
.pl 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

  

15.04.2020 
środa 

j. polski Iwona 
Grabowska 
Iwograb64@e
szkola.opolski
e.pl 

Temat: Prometeusz-
zbawca ludzkości. 

1. Podręcznik s. 256. 
– Przeczytaj mit o 
Prometeuszu. 

2. Przeczytaj tabelkę 
„Przypomnienie” 
o micie i mitologii. 

 

3. Zapisz temat lekcji.  
4. Napisz pod tematem krótką informację, kim był 

Prometeusz i co uczyniła dla ludzkości? 
5. Zaloguj się na www.eduelo.pl  i wykonaj test o 

Prometeuszu.  
Oceny wpiszę do e-dziennika. 

j. angielski Marianna 
Dylka 
MARDYLK27@
eszkola.opolsk
ie.pl 

Obejrzyj materiał dotyczący 
rodzajów domów 
https://7esl.com/types-of-
houses/, dokładnie 
przeczytaj, na samym dole 
będzie nagranie video- 

 Wpisz Topic: Places to live-  
types of houses and locations.   
  Przeczytaj teksty s.94,  
uzupełnij ustnie luki  w tekście. 
 Przepisz ramkę niebieską  
s.95 ćw.2 do zeszytu. 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
http://www.eduelo.pl/
https://7esl.com/types-of-houses/
https://7esl.com/types-of-houses/


obejrzyj 
Podręcznik s.95 ćw.2, jeśli 
możesz wysłuchaj wymowy 
w nagraniach na eDesk. 

 Zrób zdjęcie, prześlij  
na mój adres mailowy. 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@
ESZKOLA.OPO
LSKIE.PL 
 
 
 
(gr.I)Marzena 
Dudkiewicz 
mardudk74@
eszkola.opolsk
ie.pl 

Temat: Zdrowe odżywianie 
i prawidłowe nawyki. 

Zapoznaj się z artykułem: 
https://ncez.pl/abc-
zywienia-/zasady-
zdrowego-
zywienia/piramida-
zdrowego-zywienia-i-stylu-
zycia-dzieci-i-mlodziezy---
co-nowego- Dla chętnych: 
Zabawa i ćwiczenia: Zakręć 
5 razy kołem i wykonaj 
wylosowane ćwiczenia….. 
https://wordwall.net/pl/res
ource/900923/wychowanie
-fizyczne/lekcja-wfu-w-
domu-wykonaj-%C4%87    
ćwiczenia PS. Kto zakręcił 
kołem niech napisze do 
nauczyciela jakie wylosował 
ćwiczenia. Miłej zabawy 

 
 
 

 Ćwiczenia wykonuj  

pod opieką rodzica.  

 

MN Agata Wons-
Wiecha 

Uczniowie otrzymają kartę 
pracy + instrukcja 

 Zapisać temat: „Ostern” 
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16.04.2020 
czwartek 

matematy
ka 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@e
skola.opolskie
.pl 

GWO podręcznik, karta 
pracy 
https://szaloneliczby.pl/mn
ozenie-i-dzielenie-liczb-
ujemnych/ 

173/1- 6 przykładów 
174/3- 6 przykładów  

 

Temat: mnożenie i dzielenie . Wykonać kartę pracy 

 i odpowiednie przykłady 

 

biologia Małgorzata 
Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPO
LSKIE.PL 

Podręcznik Obejrzyj film-
lekcję, link otrzymasz na e-
mail, dzień przed lekcją. 
Obejrzyj – o płazach z 
humorem: 
https://www.youtube.com/
watch?v=5C-VRC3ZDwM 
https://www.youtube.com/
watch?v=XoeJH96-0q8 

Str. 97-102 

 

Zapisz temat „Przegląd i znaczenie płazów” ;  

przepisz „To najważniejsze” ze strony 102.  

Dbaj o estetykę zapisu.  

 

muzyka Andrzej Rataj  
rataje1@o2.p 

Podręcznik: “Instrumenty 
dęte” Piosenka: Śpiewam i 
tańczę” Dla chętnych: 
Lekcja muzyki na TVP 3 w 
czwartek 

Str. 120-124  
Str. 104-10 

Posłuchaj brzmienia instrumentów dętych  
drewnianych  Posłuchaj i powtarzaj 
 poznaną piosenkę 

Informaty
ka 

Małgorzata 
Stelmach 
MALSTEL60@
eszkola.opolsk
ie.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 

MN Agata Wons-
Wiecha 

Uczniowie otrzymają kartę 
pracy + instrukcja 

 Zapisać temat: „Frühling” 

17.04.2020 
piątek 

historia Piotr Gręda/ 
pgreda@interi
a.pl 

Podręcznik/ platforma 
mojegwo film edukacyjny 
https://gwo.pl/konstytucja-
3-maja-p4611 karta pracy 

Podręcznik str.169-
170 

Temat: “Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja” 
 Notatka w zeszycie przedmiotowym 

j. polski Iwona 
Grabowska 

   



Iwograb64@e
szkola.opolski
e.pl 

Religia  STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPO
LSKIE.PL  
 

Podręcznik KOŚCIÓŁ 
WSPÓLNOTĄ ZBAWIONYCH 

1.Obejrzyj filmiki o misjach 

tutaj cz1. i tutaj cz.2. 

(zamiast czytać temat w 

książce). 

2.Zrób notatkę do zeszytu 

(tabelka obok). 

Zrób zdjęcie notatki z 
obecnego i poprzedniego 
tematu i przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.opolski
e.pl 
3.Zastanów się w jaki 

sposób sam możesz 

wypełnić nakaz Pana 

Jezusa (z notatki). 

4.Przez tydzień każdego 

dnia odmów modlitwę w 

intencji misji i misjonarzy. 

 

Temat: Misje i misjonarze. NOTATKA: 
 1.Pan Jezus powiedział: „Idźcie i nauczajcie 
 wszystkie narody, udzielając im chrztu  
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
 Uczcie je zachowywać wszystko,  
co wam przekazałem.” (Mt 28, 19–20) 

2. Działalność misyjna kościoła polega 
 na głoszeniu Ewangelii słowem 
 i czynem, a poprzez to, na budowaniu 
 Kościoła wśród ludzi,  
którzy jeszcze nie znają Chrystusa. 

Plastyka Katarzyna 
Madej  
Katmade26@
eszkola.opolsk
ie.pl 

  Abstrakcja geometryczna – wycinanka. 

 

 

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

https://youtu.be/M5d6xMAREkY
https://youtu.be/H6w0u-Z3HIg
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mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl

