
Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Klasa:  Vb  wychowawca: Barbara Puchała 

 

Data  Plan 
lekcji  

Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr 
strony/  

Nr 
zadania 

Zeszyt przedmiotowy 

04.05. 2020 
poniedziałek 

matematyka Gizela Kotyś 

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

Podręcznik 
https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-rownolegloboku/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew 

189/1.,2.,3. Temat: Pole równoległoboku. 

Obejrzyj kilka minut filmu. 

Przeczytaj przykłady z szarej tabeli 

str.189-podrecznik. Przepisz 

notatkę do zeszytu i wykonaj 

zadania 

 w zeszycie. Poćwicz na stronie 

Szaloneliczby.pl  

  

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Ćwiczenia Str. 58 ćw. 
1,2,3,4 
Przyślij 
zdjęcia 
wykonanych 
zadań.  

Topic: reading and writing- 
exercises. Czytanie i pisanie – 
ćwiczenia.  
Zajrzyj do aplikacji instal.Ling – 
czekają na Ciebie nowe słówka! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-j-_jex2q2Q  - obejrzyj 
film o Tezeuszu i Ariadnie (ok. 8 min.) 
- Podręcznik- przeczytaj „Mit o Tezeuszu i Ariadnie”  
- Po wykonaniu zadań w zeszycie, rozwiąż test na 
https://www.eduelo.pl/ 

Str. 228- 
229 

- Zapisz datę i temat: Jak Ariadna 
pomogła Tezeuszowi? 
- Na podstawie filmu i tekstu napisz 
krótko, kim byli: Minos, Ariadna, 
Tezeusz, Minotaur, Dedal, 

mailto:GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl
https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-rownolegloboku/
https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew
https://www.youtube.com/watch?v=-j-_jex2q2Q
https://www.eduelo.pl/


Dionizos, Afrodyta. 
- Narysuj w zeszycie i uzupełnij 
tabelę . 
 

Zachowanie Tezeusza 

godne 
pochwały 

zasługujące 
na naganę 

  

 
 

informatyka Krzysztof 
Stellmachkrzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Proszę wykonać pracę graficzną np w Paint związaną z 
swiętami 1 lub 3 maj 

----------- ----------------------- 

HIK Agata Wons-Wiecha Karta pracy wysłana na maila ucznia  Kontynuacja tematu: 
BerühmtedeutschePersönlichkeiten 
von gesternundheute- Zani Niemcy 
wczoraj i dziś 

05.05.2020 
wtorek 

geografia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  

Podręcznik 
Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz na e-mail, dzień przed 
zajęciami. 
 

108-112 Zapisz temat lekcji „Strefy 
klimatyczne i strefy krajobrazowe” i 
przepisz „To najważniejsze” ze 
strony 112. Dbaj o estetykę zapisu. 
Jeśli masz ochotę, możesz wykonać 
ćwiczenia ze stron 65-67. 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Ćwiczenia 
https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw 
zoom.us 

1,2,3,4/96 Temat: Pole równoległoboku.- 

obliczanie 

Obejrzyj film- dobrze wprowadzone 

pojęcie wysokości równoległoboku 

oraz stosowanie wzoru na pole. 

Wykonaj ćwiczenia. Zapraszam na 

lekcję na platformie. 

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

-Podręcznik- przeczytaj „Mitologia na językach” 
- Karta pracy wysłana na skrzynkę email ucznia. 

s. 230- 231 -Zapisz datę i temat: Pijemy nektar, 
jemy ambrozję i zbieramy laury! 
- Wykonaj pisemnie zadania z karty 
pracy. 
 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
 
 
 
 
 

Str. 95 
Zapoznaj się 
ze 
znaczeniem 
słówek i 
zwrotów z 

Topic: Means of transport – 
vocabulary. Środki transportu – 
słownictwo. 
Ćwicz słówka w aplikacji! 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw


 
Ćwiczenia  

ćw. 2, 4 i 5 ( 
są w 
słowniczku!)  
Str. 60 ćw. 
1,2,4,5. 
Przyślij 
zdjęcia 
zadań z 
ćwiczeń! 

technika Krzysztof 
Stellmachkrzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Wykonać małą flagę z papieru 
np. http://edukacjaplastyczna.blogspot.com/2013/04/maa-
flaga-na-1-2-i-3-maja.html 

----------- ------------------------- 

06.05.2020 
środa 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Podręcznik 
https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew   

192/1.,2. 
3.,5. 
dodatkowo 
( dla 
chętnych) 

Temat: Pole rombu. 

Zobacz dalszą część filmu, 

przeczytaj informacje z 

podręcznika-s.191. Przepisz 

notatkę do zeszytu, zapoznaj się ze 

wskazówkami i wykonaj zadania z 

podręcznika.   

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

https://www.youtube.com/watch?v=dvWnakQkVqY   
obejrzyj film (5 min.) 
Podręcznik- przeczytaj „Mit o Dedalu i Ikarze” 
 
 

 
 
s. 232-235 
zad.4 

- Zapisz datę i temat: Dramat w 
przestworzach 
- Napisz w zeszycie odpowiedzi na 
pytania: Kim byli Dedal i Ikar ? 
Jakie wynalazki przypisuje się 
Dedalowi? 
Co zbudował Dedal na rozkaz 
Minosa? 
- Wykonaj pisemnie zadanie z 
podręcznika. 

j. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Zobacz lekcję: 
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-
angielski-lekcja-3-03042020,47379799 

Wykonaj w 
podręczniku 
ćw. 2 na 
str.96. 
Odpowiedzi 
zapisz w 
zeszycie.  
NIE 
WYSYŁAJ 
ZDJĘĆ! 

Topic: Past Simple- negatives. Czas 
przeszły- przeczenia. 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
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wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 1.  

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem. 
Ćwiczenia z instruktorem. 
https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ 
Miłej zabawy. 

 Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj 
sobie odpowiednie miejsce i 
przybory. Ćwiczenia wykonuj pod 
opieką osoby dorosłej. 

MN Agata Wons-Wiecha Karta pracy wysłana na maila ucznia  „Ich bin Julia” – Kurzfilm / Film 
krótkometrażowy 

07.05.2020 
czwartek 

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

Podręcznik- przeczytaj „Mit o Dedalu i Ikarze” 
- Karta pracy wysłana na skrzynkę email ucznia. 
 

s. 232-235 
zad.6., 8. 

- Zapisz datę i temat: Dramat w 
przestworzach 
-Wykonaj pisemnie zadanie z 
podręcznika. 
- Wklej wypełnioną kartę pracy lub 
przepisz do zeszytu. 

matematyka Gizela Kotyś 

GIZKOTY22@eskola.opolskie.pl 

Ćwiczenia 
https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-rombu/ 

 

97/1.,2. 
z. 3. -
dodatkowo 

Temat: Pole rombu. 

Wykonaj zadania w ćwiczeniach, 

poćwicz obliczanie pola rombu na 

stronie Szaloneliczby.pl   

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Test wiadomości z rozdziału “Polska pierwszych Piastów ” 
Link i instrukcja do testu on -line zostaną przesłane drogą 
mailową i za pomocą e-dziennika (wiadomości) dzień 
wcześniej. Test będzie dostępny od 9.40 do 15.00 

------- -------- 

biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL  

Podręcznik 
Zapoznaj się z prezentacją multimedialną, otrzymasz ją na  
e-mail, dzień przed zajęciami. 

 

s. 115-120 Zapisz temat lekcji „Mchy ” i 
przepisz „To najważniejsze” ze 
strony 120. Dbaj o estetykę zapisu. 
 

muzyka Andrzej Rataj 
rataje1@o2.pl 

Podręcznik: “Śpiewajmy razem - chór” Str. 124-126 Śpiewaj piosenkę “Chodź pomaluj 
mój świat” razem z nagraniem 
Posłuchaj nagrań w których 
występują partie chóralne 

08.05.2020 
piątek 

religia STAKOZL81@ ESZKOLA.OPOLSKIE.PL Wykonaj: 
 

1. Pomódl się modlitwą do Ducha Świętego. 
2. Obejrzyj dokładnie obrazki w podręczniku (T.32) 
3. Przeczytaj tekst biblijny ze strony 109. 
4. Obejrzyj filmik 1  
5. Kim jest Trója Święta? - Obejrzyj filmik 2 

https://youtu.be/6bJgy5LmuUE 
6. Obejrzyj filmik3 

https://youtu.be/Adsm-QuPh9E 
7. Zapisz notatkę do zeszytu (tabelka obok). 

 Temat: Syn Boży rozpoczyna 
działalność. 
 
Notatka (zapisz i zapamiętaj: 
1. Zanim Pan Jezus rozpoczął 
publiczna działalność przyjął 
chrzest w rzece Jordan od Jana 
Chrzciciela. 
2. W czasie chrztu Jezusa otworzyły 

się niebiosa, Duch Święty zstąpił na 

Jezusa, 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EY25rmO4JlFDgWdRCRBVTGYBgwkVbQ_z4Ud5u2pZ0K03gg?e=N2CnFl
https://youtu.be/6bJgy5LmuUE
https://youtu.be/Adsm-QuPh9E


8. Zrób zdjęcie zapisu w zeszycie i przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.opolskie.pl (czeka ocena). 

9. Zapamiętaj: 
- Trójca Święta jest to jeden Bóg w trzech Osobach: Bóg 

Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 

- Wszystkie trzy Osoby mają jedną i tę samą najdoskonalszą 

naturę Boską, a łączy Je miłość. 

- Prawda o Trójcy Świętej jest wielką tajemnicą naszej 

wiary. 

 

izabrzmiał głos Boga Ojca: To jest 

mój Syn umiłowany,w którym 

mamupodobanie. 

3. Miało wtedy miejsce objawienie 

całej TRÓJCY ŚWIĘTEJ. 

4. Trójca Święta jest to jeden Bóg w 

trzech Osobach:Bóg Ojciec, Syn 

Boży i Duch Święty. 

5. Wszystkie trzy Osoby mają jedną 

i tę samą najdoskonalsząnaturę 

Boską, a łączyJe miłość. 

6. Prawda o Trójcy Świętej jest 

wielką tajemnicą naszej wiary. 

 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl  

----------------------- --------------- Jojo-kręciołek z guzika. 

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

-Podręcznik- przeczytaj Przypomnienie i Ortografia w 
praktyce 
 
 
- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie wskazane zadania 

s. 238-239 
zad. 
1.,2.,3.,4. 
 
s. 78- 80 
zad. 1., 5., 
6. 

Zapisz datę i temat: Praktyka czyni 
mistrza – ćwiczymy pisownię 
wyrazów z „ch”  i „h”. 
-Wykonaj pisemnie zadanie z 
podręcznika. 
 

historia Arkadiusz Pągowski/ 
arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik ‘Wczoraj i dziś”   Zad. 2 s. 195 
Zad. 2 -3 s. 
197 

Temat: Rozbicie dzielnicowe Cele 
lekcji: • Wiem, co to było rozbicie 
dzielnicowe, • Wiem to, kiedy i w 
jakim celu sprowadził na ziemie 
polskie Krzyżaków, • Potrafię 
wymienić dwa skutki rozbicia 
dzielnicowego. • Notatka zostanie 
przesłana drogą mailową 

 

 

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

 

 

mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl

