
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:  Vb  wychowawca: Barbara Puchała 

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 

 

06.04.2020 
 
poniedziałek 
 

matematyk
a 

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

GWO, podręcznik , ćwiczenia 
https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100/ 

https://szaloneliczby.pl/dzielenie-z-reszta/  
 

Ćw. 85- cała str. 
Podręcznik 167/z. 
1  168/z. 2  (po 2 
przykłady) 

 
Zadania z podręcznika do 
zeszytu 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@eszkola.opolskie.pl 

Posłuchaj krótkiego wykładu na temat regularnych form 
czasowników w czasie Past Simple ( czas przeszły) 
https://www.youtube.com/watch?v=GGNnvnMS4NQ 
 Poćwicz stosowanie tych czasowników : 
https://learningapps.org/3207708 
Przeczytaj w podręczniku na str. 83 informacje : GET 
GRAMMAR!  Oraz LOOK! 
 
Ćwiczenia  

 
 
 
 
 
 
 
 
Str.51, ćw. 1,2  

Topic: Past Simple – 
regularverbs 
 
 
 
 
Po wykonaniu ćwiczeń – 
zrób zdjęcie/ skan i mi 
przyślij 

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

https://sjp.pwn.pl/ -poszukaj w słowniku internetowym 
haseł: POLITEIZM, MONOTEIZM 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja - poszukaj 
odpowiedzi na pytania: 

Str. 202- 204 - Zapisz datę i temat: 
Początki świata według 
Greków 
- Zapisz w zeszycie 
wyjaśnienie haseł : 

mailto:GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl
https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100/
https://szaloneliczby.pl/dzielenie-z-reszta/
https://www.youtube.com/watch?v=GGNnvnMS4NQ
https://learningapps.org/3207708
https://sjp.pwn.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja


- Jak nazywa się półwysep na którym leży Grecja? 
- Jakie morza ją otaczają? 
- Jakie miasto jest stolicą tego kraju? 
- Jak nazywa się największa z greckich wysp? 
-Podręcznik- przeczytaj 2 razy „Mit o powstaniu świata”  

politeizm, monoteizm. 
- Napisz w zeszycie 
odpowiedzi (pełnymi 
zdaniami!) na pytania 
- Zapisz w zeszycie 
imiona wszystkich 
bogów, o których jest 
mowa w „Micie o 
powstaniu świata”. 

informatyka Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Proszę wykonać pracę graficzną świąteczną w 
dowolnym programie graficznym np. Paint i wysłać na 
email 

  

MN Agata Wons-Wiecha 
agawons25@eszkola.opolskie.pl 

Posłuchaj wersji polskiej i niemieckiej o przygodach 
Antoni („Antonia w poszukiwaniu swojej wyspy/Antonia 
auf der Suche nachIhrerInsel”) 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=sbeVLjGTOQw 
(wersja polska) 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-GZ8eRrsFg 
(wersja niemiecka)  
 
Zadanie domowe: Zaprojektuj okładkę książki pt. 
„Antonia auf der SuchenachIhrerInsel”.Okładka musi 
zawierać tytuł + ilustrację. Projekt może być wykonany 
w zeszycie lub w dowolnym programie graficznym. 
Zdjęcie/skan lub plik przesłać na adres mailowy 
nauczyciela (do 10.04.2020) 

 Zapisać temat: 
„Antonia auf der 
SuchenachihrerInsel” – 
Hörbuch 

07.04.2020 
wtorek 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
Obejrzyj film, link otrzymasz na e-mail, dzień przed 
lekcją. 
Wysłuchaj audiobooka, część 1 obowiązkowa, 2 i 3 dla 
osób chętnych. Link do audiobooka: 
https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-
geograficzne/D15hl2bO3 Audiobook odtwarza się 
bezpośrednio ze strony. 

Str. 91-97 Zapisz temat lekcji 
„Pierwsze podróże 
geograficzne”. Przepisz 
„To najważniejsze” ze 
strony 97. Dbaj o 
estetykę zapisu. Jeśli 
chcesz, możesz wykonać 
zadania w ćwiczeniach, 
str. 55-58. 

matematyk
a 

Gizela Kotyś 
GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

 GWO 

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-

puzzle/ 

 

Karta pracy Zadania w zeszycie 

https://www.youtube.com/watch?v=sbeVLjGTOQw
https://www.youtube.com/watch?v=Y-GZ8eRrsFg
https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/D15hl2bO3
https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/D15hl2bO3


j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik- przeczytaj  „Mit o powstaniu świata”. Str. 202- 204 
Zad.  2. 

- Dopisz datę do tematu 
z poprzedniej lekcji. 
- Ułóż  i zapisz 5 pytań 
dotyczących treści mitu. 
Napisz odpowiedzi. 
- Wykonaj w zeszycie 
zad. 2. 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@eszkola.opolskie.pl 

 
 
 
Przeczytaj tekst „Sheasked me to baby sit” w 
podręczniku na str. 82.  
 
 
 
 
 
Ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Str. 51 ćw. 3 i 4  
Pamiętaj : 
LAST znaczy w 
ubiegłym/zeszły
m czyli np. LAST 
WEEK – w 
ubiegłym/zeszły
m tygodniu 
LAST MONTH – w 
ubiegłym/zeszły
m miesiącu 
AGO – znaczy 
„temu” czyli np.  
A WEEK AGO – 
tydzień temu 
A YEAR AGO – rok 
temu. 
 
 

Topic: Reading 
Comprehension. Past 
Simple – ago/last 
Wypisz z tekstu do 
zeszytu 5-10 nowych dla 
Ciebie słów. Sprawdź ich 
znacznie w słowniczku na 
str. 89 lub innym 
dostępnym Ci słowniku i 
zapisz w zeszycie. 
Odpowiedz w zeszycie na 
pytanie z ćw. 1 str. 82 ( 
pod tekstem) 
 
Zdjęcia/skany 
wykonanych zadań 
przyślij na mojego maila 

technika Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

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

  

08.04.2020 matematyk
a 

Gizela Kotyś GWO, podręcznik Przeczytaj  



środa GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl  https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM   

https://www.youtube.com/watch?v=1Gb-

E2uA5acblAK8     

notatkę z 

podręcznika ze 

strony 169  

wykonaj ustnie 

zadania:  1/169 

oraz  3/170 

 

j.polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik- przeczytaj  „Mit o powstaniu świata”. Str. 202- 204 
Zad.  1., 3.,4. 

- Dopisz datę do tematu 
z poprzedniej lekcji. 
- Wykonaj w zeszycie 
zad. 1., 3.,4. 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@eszkola.opolskie.pl 

Obejrzyj krótki film o zwyczajach wielkanocnych w 
Wielkiej Brytanii : 
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs 
Przeczytaj w podręczniku na str. 93 zagadkę w ćw. 8 i 
rozwiąż ją! 
Zaloguj się na stronę: instaling.pl  Indywidualne hasło 
logowania otrzymasz ode mnie na swojego maila. Na tej 
stronie będziecie mogli ćwiczyć nowo poznane słówka. 

 Topic : EASTER 
 
Wpisz do zeszytu 5 
wyrażeń z filmu 
związanych ze Świętami 
Wielkanocnymi.  
Przyślij zdjęcie/skan 
wykonanego zadnia w 
zeszycie. 
 
 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

1. WF w domu- ćwiczenia mięśni brzucha: 
https://www.youtube.com/watch?v=cppA-_eUX_g 
2. Przygotuj dla siebie i innych członków rodziny 
„zdrowe śniadanie”. Jeśli chcesz podziel się z koleżanką, 
kolegą pomysłem na „zdrowe śniadanie” (składniki, 
sposób przygotowania, zdjęcie).  
 
 

 Do ćwiczeń potrzebujesz: 
strój sportowy, miejsce 
do ćwiczeń. Ćwiczenia 
wykonujemy bez 
przyrządów. W razie 
potrzeby rób przerwy. 
Powodzenia 
Do sporządzenia 
„zdrowego śniadania 
„wykorzystaj składniki 
dostępne w domu. 

MN Agata Wons-Wiecha 
agawons25@eszkola.opolskie.pl 

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + instrukcję   Zapisać temat: 
„Ostern” 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs

