Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1c w dniach od 06 kwietnia do 20 kwietnia 2020r.
Przedmiot

matematyka

Imię i
nazwisko
nauczyciela

Sposób
kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy
zdalnej z uczniem

Informacja od nauczyciela

Agnieszka
Leszkowicz

Librus, e-mail,
discord
(grupa
klasowa),
grupa
klasowa messenger

Materiały są
umieszczane na
messengerze oraz
wysyłane na email klasowy,
prowadzenie zajęć
online – platforma
discord

30.03 – 08.04.2020

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

Temat: Rozwiązywanie zadań z funkcji kwadratowej – zadania maturalne. (2
godz.)
Temat: Funkcja kwadratowa – zastosowania (2 godz.)
Temat: Powtórzenie wiadomości z funkcji kwadratowej – zadania maturalne. (2
godz.)
Temat: Rozwiązywanie zadań z funkcji kwadratowej – zadania maturalne. (2
godz.)
Temat: Funkcja kwadratowa – zastosowania (2 godz.)
Temat: Powtórzenie wiadomości z funkcji kwadratowej – zadania maturalne. (2
godz.)
Temat: Sprawdzian wiadomości – funkcja kwadratowa. (1 godz.)
Teoria i zadania zostaną przekazane uczniom na kursie na discordzie oraz zostaną
wysłane na Messengerze na grupie klasowej. Zadania należy wykonać do 15
kwietnia.

matematyka

Agnieszka
Leszkowicz

Librus, e-mail, Materiały są
discord
umieszczane na
(grupa
messengerze oraz

15 -17.04.2020
Temat: Omówienie arkusza CKE – kwiecień 2020.

chemia

Adam
Cudowski

klasowa),
grupa
klasowa messenger

wysyłane na email klasowy,
prowadzenie zajęć
online – platforma
discord

(2 godz.)

Librus
(informacje
bieżące),
moodle
(materiały
dydaktyczne)

materiały i zadania
zostaną przesłane
na

25.03 - 17.04.2020

platformę moodle

Teoria oraz przykładowe zadania zostały przesłane Uczniom w formie pliku pdf. Plik
został dołączony na platformie moodle.

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu - funkcja kwadratowa (1 godz.)
Teoria i zadania zostaną przekazane uczniom na kursie na discordzie oraz zostaną
wysłane na Messengerze na grupie klasowej. Zadania należy wykonać do 15
kwietnia.

Temat: Produkcja szkła (1h)

Uczniowie w dniach: 25-27.03.2020 powinni zaznajomić
się z przesłanym plikiem.
30.03.2020 - 03.04.2020
Temat: Rodzaje substancji leczniczych. Witaminy (1h)
Teoria oraz przykładowe zadania zostały przesłane Uczniom w formie pliku pdf. Plik
został dołączony na platformie moodle.
Uczniowie w dniach: 30.03.-03.04.2020 powinni zaznajomić się z przesłanym
plikiem
06.04.2020 - 10.04.2020
Temat: Dawka lecznicza i dawka toksyczna. Wyliczanie LD50 (1h)
Przykładowe zadania zostaną przesłane Uczniom w pliku word/pdf. Plik zostanie
dołączony na platformie moodle.

Uczniowie w dniach: 06-08.04.2020 powinni zrobić przesłane przykłady i przesłać
nauczycielowi na adres mailowy:
cudowski.adam@gmail.com lub na platformę moodle
historia

Marek
Kawczyński

Platforma
Discord,
Grupa
klasowa na
Fb, wirtualna
klasa na
platformie
classroom

Materiały i
zadaniaumieszcza
ne są na
platformie
classroom
Praca zdalna z Epodręcznikiem

Temat: Europa pod okupacją
1. Polityka ZSRR na terenach zajętych w latach 1939 – 1941
2. Polityka Niemiec na terenie Europy Zachodniej
3. Polityka Niemiec na terenie Europy Środkowowschodniej
4. Holokaust – zagłada Żydów
5. Ruch oporu
6. Życie codzienne podczas okupacji
Materiały zastaną przekazane uczniom do 27 marca
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się 2
kwietnia w godzinach 10 – 10.45
Temat: Wielka Koalicja
1.Początki koalicji
2. Rok 1941 narodziny Wielkiej Koalicji
3. Główne problemy
4. Konferencje Wielkiej Trójki
Materiały zastaną przekazane uczniom do 27 marca
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się 3 kwietnia

w godzinach 9 – 9.45
historia

Marek
Kawczyński

Platforma
Discord,
Grupa
klasowa na
Fb, wirtualna
klasa na
platformie
classroom

Materiały i
zadania
umieszczane są na
platformie
classroom
Praca zdalna z Epodręcznikiem

Temat: Wielka koalicja.
1. Początki wielkiej koalicji.
2. Konferencje Wielkiej Trójki.
Temat: Przełom na frontach II wojny światowej.
1.
2.
3.
4.
5.

Geneza wojny niemiecko radzieckiej.
Atak Niemiec na ZSRR.
Wojna na morzach.
Wybuch wojny na Dalekim Wschodzie.
Wojna w Afryce.

Materiały zastaną przekazane uczniom do 8 kwietnia Wirtualne lekcje na Platformie
Discord odbędzie się 16 i 17 kwietnia w godzinach 10.00-10.45 (2x1 godzina
lekcyjna)
Wychowanie
fizyczne

Rafał
Morozewicz

Librus, e-mail,
grupa
klasowa,
kontakt
indywidulny z
uczniem

Materiały są
umieszczone na
platformie modle
oraz są wysłane na
e-mail każdej
klasy.

Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową - mechanika sędziowania, interpretacja i
najnowsze tendencje sędziowania.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. uda (mm. czworogłowy uda i mm. dwugłowy
uda). Przykładowy zestaw ćwiczeń dostosowany do poziomu sprawności fizycznej
ucznia.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. brzucha (mm. brzucha prosty wew. i zew.
oraz mm. skośne brzucha wew. i zew.). Przykładowy zestaw ćwiczeń dostosowany
do poziomu sprawności fizycznej ucznia.

wychowanie
fizyczne

Rafał
Morozewicz

Librus, e-mail,
grupa
klasowa,
kontakt
indywidulny z
uczniem

Materiały są
umieszczone na
platformie modle
oraz są wysłane na
e-mail każdej klasy

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/G8ABQOY

3/3245-Przepisy_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-kontrachoroby-cywilizacyjne-c303.html
https://www.forumzdrowia.pl/artykul/rola-wysilku-fizycznego-wprofilaktyce-chorob-cywilizacyjnych;5728984.html
Wychowanie
fizyczne

Beata
Suchocka

librus

Wychowanie
fizyczne

Beata
Suchocka

librus

Wychowanie
fizyczne

Katarzyna
Ciepły

librus, email

Informacje będą
przekazane przez
librus, YouTube
Informacje będą
przekazane przez
librus, strony
internetowe,
YouTube

Temat: Ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe - wykorzystanie
kanału na Yoytube MadFit.
(45 min x3)
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)

materiały i
zadania zostaną
przesłane na

30.03 – 08.04.2020
Temat: Zestaw ćwiczeń na zgrabną sylwetkę.

librusa

- wzmacnianie górnych partii mięśni
- ćwiczenia wzmacniające mięsnie brzucha
- elementy kształtujące koordynację ruchową
- kształtowanie sprawności ogólnej
Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-mail.
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową.
- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami gry w p. siatkową
- rola sędziego
- prawa i obowiązki zawodnika
- zasady fair play

Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa, email.
Temat: Ćwiczenia przy muzyce - aerobic.
- wzmacnianie mięśni brzucha i nóg
- kształtowanie ogólnej koordynacji ruchowej
- ćwiczenia w rytm tanecznej muzyki
Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-mail.
Temat: Zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych i rozciągających przy muzyce.
- wzmacnianie wszystkich partii mięśniowych

- elementy kształtujące koordynację ruchową
- poprawa elastyczności mięśni, zmniejszenie ryzyka
kontuzji
Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-mail.
Temat: Przepisy gry w koszykówkę.
- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami
gry w koszykówkę
- rola sędziego
- prawa i obowiązki zawodnika
- zasady fair play
Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa, email.
Wychowanie
fizyczne

Katarzyna
Ciepły

librus , e-mail

Materiały i
informacje
zostaną przesłane
na librus

Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną.

- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami
gry w koszykówkę
- rola sędziego
- prawa i obowiązki zawodnika
- zasady fair play

Wychowanie
fizyczne

Katarzyna
Ciepły

librus , e-mail

Materiały i
informacje
zostaną przesłane
na librus

Temat: Zdrowy styl życia
- co to znaczy zdrowa dieta.
- znaczenie aktywności fizycznej w życiu.
- jak prawidłowo mierzyć tętno.

fizyka

fizyka

Mariola
MuchaGrabowska

Librus, e-mail

Mariola
MuchaGrabowska

Librus, e-mail

Librus

Temat: Reaktory jądrowe w gospodarce i nauce.
Przesłane zalecenia, wskazówki.
Pod tematem w zeszycie notatka w punktach lub mapa myśli. Planowany czas
zajmowania się fizyką – do 40 min.

Librus

Temat: Synteza jądrowa.
Przesłane zostaną zalecenia, wskazówki, zadania.
Główne źródło – podręcznik. Do wykonania jedno zadanie dające w efekcie notatkę
zawierającą wszystkie najważniejsze wiadomości. Uczniowie zostaną
poinstruowani.

Religia
Prawosławna

Grażyna
Karpiuk

Librus

Informacja dla
uczniów i
rodziców na
Librusie

25.03 – 17.04
Temat: Wielki Post
- Znaczenie Wielkiego Postu
- Wielki Tydzień
- Wielka Środa
- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza)
- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa)

Wiedza o
kulturze

Łukasz
Wiśniewski

librus,

Język polski

Łukasz
Wiśniewski

librus, e-mail,

materiały i zadania
zostaną przesłane
za pośrednictwem
dziennika
elektronicznego,
materiały i zadania
zostaną przesłane
za pośrednictwem
dziennika
elektronicznego,

30.03 – 03.04
Temat: Sztuka użytkowa: piękno codziennych przedmiotów

Teoria i zadania do wykonania zostaną przesłane za pośrednictwem dziennika
elektronicznego
(30.03-1.04) Temat: Obraz miłości i kobiety w sonetach Petrarki.

Sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej lekcji. Wiadomości wstępne zostaną
przesłane wraz z zadaniami do wykonania na 30.03 (2 godz.)

(1.04) Temat: Pieśni obywatelskie Jana Kochanowskiego. Zagadnienia do
opracowania rzez uczniów wraz ze wskazówkami nauczyciela zostaną wysłane za
pośrednictwem dziennika Librus.

(3.04) Temat: Gorzkie słowa Kochanowskiego o własnym narodzie.
Tabela oraz zarys historyczny tekstu poetyckiego uczniowie otrzymają na dzienniku
internetowym.

Język polski

Łukasz
Wiśniewski

librus, e-mail,

materiały i zadania
zostaną przesłane
za pośrednictwem
dziennika
elektronicznego,

(06.04) Temat: Wsi spokojna, wsi wesoła… Mit arkadyjski w literaturze polskiej.

Przypomnienie wiedzy z antyku na temat arkadii, teoria, jak i zadania do wykonania
zostaną przesłane uczniom za pośrednictwem dziennika Librus.

(08.04) Temat: Wprowadzenie do Trenów Jana Kochanowskiego (2 godz.)

Przypomnienie czym był tren antyczny. Wskazanie różnic pomiędzy klasycznym
utworem, a dziełem Kochanowskiego. Analiza Trenów Kochanowskiego.

Język polski

Łukasz
Wiśniewski

librus, e-mail,

materiały i zadania
zostaną przesłane
za pośrednictwem
dziennika
elektronicznego,

(15.04) Temat: Obraz zrozpaczonego ojca w „Trenach” Jana Kochanowskiego

Wskazówki oraz utwory do interpretacji zostaną przesłane uczniom za
pośrednictwem dziennika Librus. (2 godz.)

(17.04) Temat: Ostateczne rozliczenie Kochanowskiego z Mądrością. Analiza Trenu
IX.

Przypomnienie, jak istotną wartością dla poety była Mądrość. Zadania do Trenu IX
zostaną wysłane na pośrednictwem dziennika Librus.

Religia katolicka

Robert
Sołowiej

Librus
(wiadomości),
adres
meilowy
wygenerowa
ny dla każdej
klasy.

Materiały w postaci
linków oraz pytań
problemowych są
wysyłane uczniom
przez wiadomości
w librusie natomiast
wypowiedzi są
odsyłane przez
uczniów na
wygenerowany mail
klasowy.

06 -08.04
T: Ideał ucznia Chrystusowe – droga błogosławieństw.
- Ile i jakie są błogosławieństwa ?
- jaki mają wpływ na nasze życie religijne ?
Link do artykułu zamieszczonego na serwerze chrześcijańskim serwerze Opoka.pl.
T: Misja wspólnoty Chrystusowych uczniów.
Jakie jest przesłanie Kościoła oraz zadania każdego z nas chrześcijan. Link do filmu o
tej tematyce.

Religia katolicka

biologia

Robert
Sołowiej

Anna
Pietryczuk

Dziennik
internetowy
Librus
(wiadomości),
adres
mailowy
wygenerowa
ny dla każdej
klasy.
Dziennik
elektroniczny
Librus,
Platforma
moodle

Materiały w postaci
linków oraz pytań
problemowych są
wysyłane uczniom
przez wiadomości
w librusie natomiast
wypowiedzi są
odsyłane przez
uczniów na
wygenerowany mail
klasowy.

15 -17.04

materiały i zadania
zostały
umieszczone na
platformie moodle

Temat: Zagrożenia różnorodności biologicznej (1h)

T: Powołanie świeckich do apostolstwa”
- Co to znaczy być apostołem we współczesnym świecie ?
Własne przemyślenia i wnioski.
T:”Niebezpieczeństwa zagubienia w wierze”
- zagrożenie ze strony sekt jak jest duże i niebezpieczne dla chrześcijanina ?
- jak można się uchronić przed sektami ?

- wymieranie gatunków i jego konsekwencje;
- wybrane czynniki antropogeniczne zagrażające bioróżnorodności
- gatunek zwornikowy, efekt kaskadowy
Uczniom przez dziennik Librus zostanie zlecone opracowanie tematu z podręcznika
(praca z podręcznikiem), ponadto na platformie moodle zostaną umieszczone
materiały edukacyjne.
Uczniowie będą też musieli zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie Jakie czynniki
w największym stopniu wpływają obecnie na wymieranie gatunków? – forum
klasowe na platformie moodle.
Czas wykonania zadania do 7 kwiecień 2020r.

biologia

Anna
Pietryczuk

Dziennik
elektroniczny
Librus,
Platforma
moodle

materiały i zadania
zostały
umieszczone na
platformie moodle

Temat: Motywy i koncepcje ochrony przyrody (1h)
- pojęcia: ochrona przyrody, ochrona środowiska, ekologia;
- motywy ochrony przyrody
- koncepcje ochrony przyrody: hipoteza Gai i hipoteza Medei

Uczniom przez dziennik Librus zostanie zlecone opracowanie tematu z podręcznika
(praca z podręcznikiem), ponadto na platformie moodle zostaną umieszczone
materiały edukacyjne.
Uczniowie będą też musieli zastanowić się i podać argumenty za i przeciw
ingerencji człowieka w świat przyrodyee– forum klasowe na platformie moodle.
Czas wykonania zadania do 21 kwiecień 2020r.
Wiedza o
społeczeństwie

Podstawy
przedsiębiorczoś
ci

Podstawy
przedsiębiorczoś
ci

KRZYSZTOF
MALESZEWS
KI

FB, sms,
librus, tel.,
email

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

Iwona
Bezubik

Librus

Materiały
edukacyjne
przesłane za
pomocą Librusa z
Google Dysk

Iwona
Bezubik

Librus , e-mail

Materiały
edukacyjne
przesłane za
pomocą Librusa z
Google Dysk,
prace uczniów
przesyłane na email

od 30 marca do 17 kwietnia
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
Temat: Cele i rodzaje działalności gospodarczej.
Temat: Klasyfikacja przedsiębiorstw
Materiał zostanie wysłany 30.03
Opracować należy do 3.04
Temat: Zakładanie firmy. (1godz)
-procedura rejestracji firmy
-wypełnianie wniosku CEIDG-1
Praca z podręcznikiem i przesłanie materiałów przez Librus w dniu 6.04.

Podstawy
przedsiębiorczoś
ci

informatyka

Iwona
Bezubik

Małgorzata
Wilczewska

Librus , e-mail

Librus

Materiały
edukacyjne
przesłane za
pomocą Librusa z
Google Dysk,
prace uczniów
przesyłane na email

Temat : Działalność nierejestrowana (1godz)

materiały i zadania
zostaną przesłane
w Librusie lub na

od 30.03. do 17.04.2020 r.

e-maila klasowego

Teoria i zadania będą przesłane w Librusie do 1 kwietnia.

- kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną
-jakie są korzyści z działalności nierejestrowanej
- jakie są obowiązki w działalności nierejestrowanej
Przesłanie linku do materiałów szkoleniowych w dniu 15.03. Odpowiedzi uczniów
na wysłane przez Librus pytania.

Temat: Zapisywanie algorytmów iteracyjnych w języku programowania. (1 godz.)

Zadania należy wykonać do 8 kwietnia.
od 06.04. do 08.04.2020 r.
Temat: Rozwiązywanie problemów algorytmicznych.
(1 godz.)
Teoria będzie przesłana w Librusie do 8 kwietnia.

Etyka

Marcin
Rogalski

Librus email

Materiały i
zadania zostaną

Zapoznanie się z teorią cnoty w filozofii sceptyków na podstawie prezentacji
na portalu. szkolnictwo.pl,

Etyka

Marcin
Rogalski

Librus email

przesłane na
maila
indywidualnego
Materiały i
zadania zostaną
przesłane na
maila
indywidualnego

j.angielski

Kazimerz
Klekotko

e-mail

online

przezentacja 015
Termin realizacji 06.04.

30.03

16.04,17.04
Temat: Św. Augustyn.
Nowy wymiar moralnego życia człowieka.
Opracuj temat na podstawie prezentacji na portalu „szkolnictwo.pl”
Temat 016.
Wykonaj test w zakładce „testy liceum” -test 016.

Temat : Analiza odpowiedzi gramatycznych i słownictwa- tłumaczenie 3 zdań z
kluczowymi strukturami i słownictwem
31.03
Temat : Wykonanie zadań testowych do unitu 6 – ćwiczenia w pisaniu i gram.
02.04
Temat: Słownictwo w kontekście z zakresu- żywienie i zmysły – wypełnianie
kolokacji.
06.04
Temat: Zadania czytania –psy ratownicze
p.84
07.04
Temat: Mowa zależna.
ćwiczenia p. 85

j.angielski

j.angielski

j.angielski

Godzina
wychowawcza

Kazimierz
Klekotko

e-mail

Łapuć Izabela

Librus ,
Whatsup, email

Materiały do oceny
mają być przesłane
na librusem,
materiały do kontroli
zdjęcie na
whatsupie

Temat: Sports unit 2 - Ćwiczenia leksykalno gramatyczne.
str 124,25,26,117 ponadto ćwiczenia 1.1, 1.2

Librus ,
Whatsup, email

Materiały do oceny
mają być przesłane
na librusem,
materiały do kontroli
zdjęcie na
whatsupie

Temat

Materiały są
umieszczane na
messengerze oraz
wysyłane na email klasowy,
prowadzenie zajęć
online – platforma
discord

25.03 – 17.04.2020 (godzina wychowawcza we wtorki)

Łapuć Izabela

Agnieszka
Leszkowicz

online

16.04 analiza rozwiązań poprzednich zadań z kluczem;
Rozumienie tekstu- ex2-5/p. 88

Librus, e-mail,
discord
(grupa
klasowa),
grupa
klasowa messenger

Temat
Sports unit 2 - Ćwiczenia leksykalno gramatyczne.
str 27. 28.29. 31 ponadto ćwiczenia 2.3 2.4
osoby którenie przesłały zadania na ocenę proszone są o uzupełnienie braku.

Sports unit 2 - Ćwiczenia leksykalno gramatyczne.
2.4, 2.5 str117 ponadto ćwiczenia 2.4
osoby którenie przesłały zadania na ocenę proszone są o uzupełnienie
braku.

Temat: Projekcja filmu „Zabójcze wirusy”
Temat: Pogadanka na temat filmu „Zabójcze wirusy”
Temat: Omówienie zasad bhp i zasad bezpieczeństwa odnośnie pandemii i
zagrożenia zakażeniem koronawirusem.

Edukacja dla
bezpieczeństwa

Język rosyjski

Język rosyjski

Język rosyjski

Barbara
Kukiełko

Barbara
Ostaszewska

Librus, e-mail, Materiały są
e-mail
umieszczane na
klasowy
messengerze oraz
wysyłane na email klasowy

Temat: Konwencjonalne rodzaje broni współczesnego pola walki.

Librus , mail

Wyślę polecenia
na mail, kontakty
grupowe i
indywidualne

Temat 3: Omówienie błędów w sprawdzonych pracach

Przesyłanie
objaśnień, zdjęć,
plików; wysyłanie
informacji
zwrotnych z
omówieniem prac,
ocenianie

Temat: Czym pasjonuje się Ania?

Przesyłanie
objaśnień, zdjęć,
plików; wysyłanie
informacji
zwrotnych z
omówieniem prac,
ocenianie

Temat: formy czasownika любить i zastosowanie w zdaniach;

Barbara
Ostaszewska

Librus, mail

Barbara
Ostaszewska

Librus, mail

Materiały są

Temat: Broń masowego rażenia.
Temat: Indywidualne środki ochrony masowego rażenia.

Temat 4 : Odmiana czasowników интересоваться увлекаться,
objaśnienie sposobu użycia z rzeczownikami w poszczególnych rodzajach

Zapoznanie z tekstem i odpowiedzi na pytania do tekstu. Ćwiczenia 1,2,3/68

ćw. 3,4/61 z podręcznika i 4/69 z ćwiczeń

geografia

język niemiecki

Danuta
Dobreńko

Monika
Ryczkowska

Librus, e-mail, wysyłane na email klasowy lub
pocztą Librus

Librus,
e-mail
klasowy,
grupa
klasowa na
Messengerze

Materiały i karty
pracy zostaną
przesłane na maila
i Messengera;
Aplikacja Quizlet

30.03 – 03.04
Temat: Regiony turystyczne świata (1 godz) 31.03
- ważne obszary turystyczne
- przyczyny rozwoju turystyki
- skutki rozwoju turystyki na świecie
- ważne obiekty turystyczne świata
(zadania zostaną udostępnione 31.03, termin wykonania do 7.04)
06.04 – 08.04
Temat: Nowoczesne technologie informacyjne i ich wpływ na rozwój światowej
gospodarki (1 godz.) 7.04
- znaczenie TIK
- wykorzystanie TIK
(zadania zostaną udostępnione 3.04, termin wykonania do 7.04)
Temat 1: Ostern kommt bald.
Poznajemy słownictwo związane ze świętami Wielkanocy
oraz zwyczaje i tradycje obchodzenia tych świąt w krajach niemieckojęzycznych.
Temat 2: Welches Datum haben wir heute?
Poznajemy zasady tworzenia liczebników porządkowych.
Ćwiczymy pisownię dat.
Łącznie 2 godz.
Termin wysłania zgodnie z rozkładem zajęć w Librusie.

