Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy I
Przedmiot

Imię i
nazwisko
nauczyciela

historia

Marek
Kawczyński

a4

Sposób
kontaktu z
nauczyciele
m
Platforma
Discord,
Grupa
klasowa na
Fb, wirtualna
klasa na
platformie
classroom

w dniach 06.04. - 08. 04. - 15.04. - 17.04. 2020r.
Formy pracy
zdalnej z
uczniem

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne informacje np. terminy
zajęć, terminy wysłania materiałów )

Materiały i
zadania
umieszczane
są na
platformie
classroom

Temat: Feudalizm i Społeczeństwo stanowe.

Praca zdalna z
Epodręcznikiem

1. Zmiany gospodarcze i społeczne w Europie V-VI wieku.
2. Władztwo gruntowe.
3. Narodziny feudalizmu.
4. Rycerstwo i szlachta.
Temat: Najazdy normańskie i węgierskie.
1. Wczesnośredniowieczna Skandynawia
2. Najazdy wikingów.
3. Podboje i państwa normańskie.
4. Najazdy węgierskie.
Materiały zastaną przekazane uczniom do 4 kwietnia
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się 6 kwietnia w godzinach 11.00-12.30 (2
godziny lekcyjne).
Temat: Powtórzenie wiadomości z Działu IV. Wczesnośredniowieczna Europa.
1. Praca z tekstami źródłowymi.
2. Quiz Historyczny.
3. Prezentacja multimedialna.
4. Omówienie tematów pracy pisemnej.
Materiały zastaną przekazane uczniom do 8 kwietnia
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się 17 kwietnia w godzinach 11.00-11.45
(1 godzina lekcyjna)

język polski

Katarzyna
Nurkowska

Librus,
e-mail

Lekcje
dostępne w
internecie pod
wskazanym
adresem

6-8.04.2020r.
Temat: Zbrodnia i jej motywacja – W.Szekspir „Makbet” (2h)
Temat: Postaci zła w „Makbecie” W.Szekspira (1h)
Temat : Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem(1h)
Instrukcja dla ucznia dostępna na poczcie Librus
15-17.2020r.
Temat : Fenomen piękna i czasu – poezja D.Naborowskiego(1h)
Temat : Słowa neutralne i wartościujące (1h)
Instrukcja dla ucznia dostępna na poczcie Librus

język francuski

Małgorzata
Sadowska

Librus, email

Materiały i
zadania
zostaną
przesłane na
platformę
moodle

Temat: Wielkanoc we Francji ( 1 godzina )
- Wprowadzenie słownictwa związanego z tradycjami wielkanocnymi.
- Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi w krajach frankofońskich
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 7 kwietnia.
Temat: Nazwy miejsc w szkole ( 1 godzina )
- Zapoznanie ze słownictwem związanym z miejscami w szkole i ich usytuowaniem.
- Ćwiczenia leksykalne utrwalające poznany materiał.
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 16 kwietnia.

język łaciński i
kultura
antyczna

Małgorzata
Borowska

Librus, email

Materiały i
zadania zostały
przesłane na
pocztę Librus
oraz e-meila
klasowego

Temat: Ćwiczenia na deklinację II rzeczownika ( gr I, gr II 1 godz. )
Podręcznik str. 16
Ćw. 3, 4 str. 16
Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=NNPyPNNKe2Q
Termin zakończenia zadania : 08. 04. 2020r.
Temat: Wyjątki deklinacji II ( gr I, gr II - 1godz )
- rzeczowniki zakończone na –ius
- rzeczownik deus
Podręcznik str.17

Librus
język angielski

język angielski

Ewa
Chlebińska

Izabela
Kuklińska

Librus, sms,
e-meil

Materiały i
zadania na
poczcie Librus

Materiały i
zadania na
poczcie Librus

Temat: Opisywanie miejsc - ćwiczenia leksykalne na temat podróżowania i turystyki.
- zapoznanie ze słownictwem dot. opisu miejsc - łączenie ilustracji z leksyką i praca ze
słownikiem,
- opis atrakcji regionalnych z zastosowaniem poznanego słownictwa,
- uzupełnianie tekstów z lukami na temat ciekawych miejsc o walorach turystycznych,
- wyrażanie swoich preferencji zw. z wyborem miejsca na spędzenie wakacji. /SB - str.
112//1g/
Termin przesłania: 8.04.
Temat: Utrwalenie leksyki związanej z podróżami i turystyką - Globetrotting.
- ćwiczenia w dobieraniu słownictwa z podanych zdaniach,
- uzupełnianie ćw. z lukami,
- czytanie tekstów ze zrozumieniem,
- ćwiczenia słowotwórcze na utrwalenie użycia sufiksów '-al',
- praca ze słownikiem. /2g//WB-str.36/
Termin przesłania: 17.04.
Temat: Słowotwórstwo – podręcznik str. 39, ćwiczenia str. 32
Temat: Night and day – rozumienie tekstu pisanego – podręcznik str. 41 – tekst, str. 40 –
ćw 2, 3, 4

Librus

Materiały i
zadania na
poczcie Librus

Temat 1: Essen und Trinken - ci¡g dalszy.
Temat 2: Fruhstuck international - co jedz¡ ludzie w ró»nych krajach. Prac¦ z zeszytem
¢wicze« zleciªam poprzednio, czyli ¢wiczenia 1-3/ str 36,37, 1-6/ str 38,39

Librus, email

Materiały i
zadania
zostaną
umieszczone
na Librusie

Temat: Jak mówić poprawnie po rosyjsku z moskiewskim akcentem? (3 lekcje)
Drogi Uczniu, proszę:
- obejrzeć film .
- powtarzać kilkakrotnie słowa za lektorką,
- przepisać podane słówka do zeszytu
- nauczyć się poprawnej wymowy słów.
https://www.youtube.com/watch?v=Q2XcHYXSsxs

Materiały i
zadania
zostaną
przesłane na emaila
klasowego
oraz na pocztę
librus

Temat: Cykl komórkowy (1 godz)

język niemiecki Helena
Ciemnicka

Język rosyjski

biologia

Tamara
Mięgoć

Celina Bieła

Librus, email

- fazy cyklu komórkowego
- znaczenie procesu replikacji DNA
Zadania do wykonania z terminami zamieszczone zostaną 6.04.20 na poczcie Librus i e-mail
klasowy .
Sprawdzenie wiadomości z zakresu „budowa i funkcjonowanie komórki” odbędzie się
15.04
Temat: Przebieg i znaczenie mitozy (1 godz)
- znaczenie mitozy
- etapy podziału mitotycznego

chemia

Alicja
Krupicka

Librus, email klasowy

Materiały i
zadania
zostaną
przesłane na emaila

Temat: Podstawowe metody otrzymywania soli obojętnych. (1h)
Treści które należy znać.Reakcje
1.metal+kwas- sól +wodór
2.tlenek metalu+kwas-sól +woda
3.wodorotlenek+ kwas-sól +woda
4.zasada+tlenek kwasowy-sól+woda

matematyka

Mariusz
Łapiński

Librus, email, dysk
Google,
Skype

klasowego

5.tlenek metalu+tlenek kwasowy-sól
6.metal+niemetal-sól

Materiały i
zadania
udostępnione
na dysku,
dostępne
poprzez link na
librusie, film
instruktażowy
na youtube

07.04.2020
Temat: Miara kątów w trójkącie (1h)
Rozwiązywanie zadań z książki.
08.04.2020
Temat: Trójkąty przystające(1h)
Przypomnienie cech przystawania i realizacja ćwiczeń 1,2,3,4.
15.04.2020
Temat: Trójkąty przystające(1h)
Realizacja ćwiczeń 5,6,7.
16.04.2020
Temat: Trójkąty przystające(2h)
Rozwiązywanie zadań na dowodzenie.
Informacje o zadaniach i ich realizacji zostaną wysłane dziennikiem Librus do godz. 1000
dnia, w którym będą realizowane tematy.

geografia

Henryka
Szast

librus, email,
platforma
edukacyjna

materiały i
zadania zostały
przesłane na emaila
klasowego i
platformę.

Temat: Wietrzenie i zjawiska krasowe.
Notatka przesłana zostanie na platformie, piszą przez platformę kartkówkę, wykorzystanie
informacji i zadań na platformie: e. podręczniki, 24loWarszawa, (filmy lekcja zdalna na
stronie 24lo Warszawa),.
7.IV karkówka z czynników na platformie.

fizyka

informatyka

Mariola
MuchaGrabowska
Małgorzata
Wilczewska

Librus, email, sms

Librus

materiały i
zadania zostały
przesłane
„Librusem

materiały i
zadania
zostaną
przesłane w
Librusie lub na
e-maila
klasowego

Temat: Energia mechaniczna w sporcie
Temat: Powtórzenie – praca, moc, energia mechaniczna.
Praca z podręcznikiem przy pomocy otrzymanych materiałów.
Temat: Podstawy pracy w środowisku C++.
(1 godz.)
Teoria będzie przesłana w Librusie do 8 kwietnia.
Tabelka 15-17 kwietnia
Temat: Podstawy pracy w środowisku C++.
(1 godz.)
Lekcje odbywają się one zgodnie z planem lekcji, tzn.:
- w dniach i godzinach planu lekcji (1 godz. tygodniowo)
- wg programu nauczania, realizując po kolei zaplanowane lekcje
- on-line, na żywo na FB, na grupie klasy
- zadawanie ewentualnie jakichś prac, podawanie terminów ich pisania, rozwiązywania,
przesyłania - informowanie uczniów na bieżąco podczas lekcji

WOS

Krzysztof
FB, sms,
Maleszewsk librus, tel.,
i
email

Lekcja na żywo
on-line
prowadzona
na FB w grupie
klasy

edukacja dla
bezpieczeństw
a

Barbara
Kukiełko

Librus, e mail

Librus

Zdrowie jako wartość dla człowieka i zasób dla społeczeństwa. Praca na ocenę do
wykonania do 30.04 i przesłania na dziennik wiadomości do nauczyciela jest podana na
konta uczniów przez dziennik

filozofia

Emilia
Rogowska

Librus, e mail

materiały i
zadania
zostaną
przesłane w
Librusie lub na
e-maila
klasowego

Temat: Miłość platoniczna.
Miłość platoniczna a miłość platońska. Uczta Platona i jej kulturowy i filozoficzny kontekst.

religia
prawosławna

Grażyna
Karpiuk

Librus, e mail

materiały i
zadania
zostaną
przesłane na
Librusa

Temat: Wielki Post
- Znaczenie Wielkiego Postu
- Wielki Tydzień
- Wielka Środa
- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza)
- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa)

religia
katolicka

Siostra
Tomira

Librus, e mail

materiały i
zadania
zostaną
przesłane na
Librusa

Temat: Triduum Paschalne - 1h https://www.youtube.com/watch?v=pEFD7XwM1U8
- Wielki Czwartek - ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa; Przykazanie MIŁOŚCI
- Wielki Piątek- Adoracja Krzyża
-Wielka Sobota- Liturgia Wigilii Paschalnej
Uwaga! Pokarmy na stół wielkanocny może pobłogosławić najstarszy, wierzący w domu,
przesyłam formułę :
https://archwwa.pl/wp-content/uploads/2020/03/obrz%C4%99db%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwa-sto%C5%82u-przed-uroczystymposi%C5%82kiem-w-niedziel%C4%99-Zmartwychwstania-Pa%C5%84skiego.pdf
Temat: Pacha chrześcijańska - ZMARTWYCHWSTANIE
- Wiara paschalna; Chrystofanie; Pusty grób,
- Czy Jezus zmartwychwstał i zmartwychwstaje we mnie?
Zapoznajcie się:
https://www.youtube.com/watch?v=mtmNJtyZ5y8

etyka

Marcin

Librus, e -

Materiały i

Temat: Św. Augustyn.

dziennikarstw
o

Rogalski

mail

zadania
zostaną
przesłane na
maila
indywidualneg
o

Nowy wymiar moralnego życia człowieka.
Opracuj temat na podstawie prezentacji na portalu „szkolnictwo.pl”
Temat 016.
Wykonaj test w zakładce „testy liceum” -test 016

Małgorzata
Półtorak

Librus, email,
messenger

materiały i
zadania
zostaną
przesłane na
librusa
klasowego
oraz na grupę
klasy na

Temat: NEWS DNIA. Stałym problemem z jakim zmaga się dziennikarz, jest poszukiwanie
tematu, który ma szansę zaistnieć jako wydarzenie dnia i będzie nadawał się na pierwszą
stronę gazety czy będzie pierwszym materiałem w dzienniku telewizyjnym . Sytuacją
idealną jest posiadanie takich informacji na wyłączność, czyli przed innymi mediami.

facebooku do
13.04

wychowanie
fizyczne

Beata
Suchocka

Librus

Informacje
będą
przekazane
przez librus,
YouTube

Temat: Jak ocenić poprawność swojej masy ciała – interpretacja własnego
wskaźnika masy ciała BMI
(45 min x1)
Temat: Stretching – forma aktywności ruchowej dla każdego i wszędzie.
Zalety ćwiczeń oraz podstawowe zasady ich wykonywania.
(45 min x 2)

wychowanie
fizyczne

Rafał
Morozewicz

Librus , email,

Materiały są
umieszczone
na platformie
modle oraz są
wysłane na email każdej
klasy.

Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną – mechanika sędziowania, interpretacja i najnowsze
tendencje sędziowania. – czas lekcji : 45 ‘
Pomoce dydaktyczne:
https://zprp.pl/zprp/regulaminy-i-przepisy

grupa
klasowa

file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LWXFQZPA/wytyc
zne-lipiec-2018.pdf
Temat: Wykorzystujemy ćwiczenia aerobiku i treningu siłowego w celu utraty nadmiaru

tkanki tłuszczowej. – czas lekcji – 2 x 30 ‘
Pomoce dydaktyczne:
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/trening-naredukcje-tkanki-tluszczowej-plan-treningowy-dla-poczatkujacych-aa-BaZB-sNCo-A3ER.html
https://zdrowieikondycja.pl/strefa-spalania-tluszczu-mit/
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/aerobikodchudzanie-ile-kalorii-spalisz-cwiczac-aeroby-aa-4S1p-kUc3-KEuh.html
https://www.youtube.com/watch?v=bBhJD8A_Lik

Temat Lekcji: Przepisy gry w piłkę nożną – mechanika sędziowania, interpretacja i
najnowsze tendencje sędziowania. (czas trwania lekcji : 2x 45’ )
Pomoce dydaktyczne:
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/G8ABQOY3/3245Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf
http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-gry-w-pilke-nozna-201920
Temat Lekcji: Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.
(czas trwania lekcji 2x45’)
Pomoce dydaktyczne:
1. Uczeń wymienia choroby cywilizacyjne i ich główne przyczyny.
2. Uczeń potrafi wyszukać informacje dotyczące znaczenia aktywności fizycznej w
prewencji chorób cywilizacyjnych.
3. Uczeń przejawia dbałość o własne zdrowie i dąży do zapobiegania chorobom
cywilizacyjnym poprzez aktywność fizyczną.
http://www.krynica.pl/Aktywno%C5%9B%C4%87-fizyczna-kontra-choroby-

cywilizacyjne-c303.html

godzina
wychowawcza

Małgorzata
Borowska

Librus, e mail

Materiały
zostały
przesłane na
pocztę Librus
oraz e-meila
klasowego

https://www.forumzdrowia.pl/artykul/rola-wysilku-fizycznego-w-profilaktycechorob-cywilizacyjnych;5728984.html
Temat: Moje obowiązki domowe:
 jakie mam obowiązki domowe?,  jaki jest podział codziennych prac domowych w mojej
rodzinie?,  Jaki ma rytm dnia w czasie epidemii koronawirus?  Elementy wychowania i
nauczania według metody Montessori
https://www.youtube.com/watch?v=Ljuw3grZ 11Q

