Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy I D w dniach 06.04-17.04.20
Wychowawca - Ewa Polanis
Przedmiot

Imię i
nazwisko
nauczyci
ela

Sposób
Formy pracy zdalnej z uczniem
kontaktu
z
nauczycie
lem

Język polski

Łukasz
Wiśniews
ki

librus, email,

materiały i zadania zostaną przesłane
za pośrednictwem dziennika
elektronicznego,

Wiedza o
kulturze

Łukasz
Wiśniews
ki
Tamara
Mięgoć

librus,

materiały i zadania zostaną przesłane
za pośrednictwem dziennika
elektronicznego,

Librus, email

materiały i zadania zostaną
umieszczone na Librusie,

język rosyjski

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

(7.04) 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.
(1 godz.)
(7.04) Temat: Wprowadzenie do Trenów Jana Kochanowskiego (1 godz.)
Przypomnienie czym był tren antyczny. Wskazanie różnic pomiędzy
klasycznym utworem, a dziełem Kochanowskiego.
(16.04) Temat: Wprowadzenie do Trenów Jana Kochanowskiego (1 godz.)
Zadania do wykonania zostaną przesłane uczniom za pośrednictwem
dziennika Librus.
(17.04) Temat: Obraz zrozpaczonego ojca w „Trenach” Jana
Kochanowskiego
Wskazówki oraz utwory do interpretacji zostaną przesłane uczniom za
pośrednictwem dziennika Librus. (2 godz.)
Temat: Nowe praktyki sztuki – działanie przede wszystkim.
Teoria i zadania do wykonania zostaną przesłane za pośrednictwem
dziennika elektronicznego

Temat: Samoocena - utrwalamy materiał. (2 godziny lekcyjne)
1. Proponuję obejrzeć film i poćwiczyć określanie czasu.
https://www.youtube.com/watch?v=SfA4DFB8uj8
Film zatytułowany: Która godzina po rosyjsku. Określanie czasu na
różne sposoby.
2. Zeszyt ćwiczeń str. 74.
Sprawdzimy jak opanowaliście temat i utrwalimy materiał.

Proszę wykonać ćwiczenie 1 i 2 ze strony 74.
Język rosyjski

Barbara
Ostaszew
ska

Język angielski Ewa
Polanis

Librus,
mail

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

librus

Podręcznik „Insight”intermediate
Kanał edukacyjny United Nations
University

https://www.youtube.com/watch?v
=Hgw4HTtokgk
Kanał edukacyjny Rock Your English

https://www.youtube.com/watch?v
=B50c1MnfarQ
https://www.youtube.com/watch?v
=AyFl_EOOlm4

Język angielski Izabela
Kuklińska

Librus,
email
klasy

Podręcznik

Godzina
Wychowawcz
a

Librus

Kwestionariusz ról rodzinnych
Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego

Ewa
Polanis

Temat: Czym pasjonuje się Ania? Zapoznanie z tekstem i odpowiedzi na
pytania do tekstu. Ćwiczenia 1,2,3/68
Temat: formy czasownika любить i zastosowanie w zdaniach; ćw. 3,4/61 z
podręcznika i 4/69 z ćwiczeń
1.Temat: „Island story” – umiejętność czytania ze zrozumieniem; ćwiczenia
leksykalne - ekologia; słowotwórstwo – stosowanie przedrostków: ćw.
2,4,5,6,7 str. 42-43, podręcznik. Dla chętnych film o ginących wyspach
https://www.youtube.com/watch?v=Hgw4HTtokgk
( 45 min); 06.04.20.
2.Temat: Global issues / Charities – ćwiczenia leksykalne z działu
tematycznego : świat przyrody; wszystkie ćwiczenia na str.137 ( 45 min);
08.04.20
3.Temat: Cztery sposoby mówienia o przyszłości – zajęcia z wykorzystanie
kanału edukacyjnego Rock Your English #8
https://www.youtube.com/watch?v=B50c1MnfarQ
notatka w zeszycie z datą 15.04.20 oraz ćw. 5 str. 45
( 45 min.).
4.Temat: Future Simple and Future Continuous – powtórzenie stosowania
czasów przyszłych z wykorzystaniem kanału edukacyjnego
RockYourEnglish#6
https://www.youtube.com/watch?v=AyFl_EOOlm4
notatka w zeszycie na bazie filmu wideo z datą 17.04.20 ( 45 min.).
Temat: Słowotwórstwo – ćwiczenia leksykalne,
podręcznik, strona 32 i 35 ( 06-08.04.20).
Temat: Ćwiczenie umiejętności językowych, podręcznik, strona 36-37. (
15.04.-17.04.20)
Temat: Życie rodzinne – test psychologiczny, badanie ról rodzinnych.
https://www.practest.com.pl/krr-kwestionariusz-rol-rodzinnych
(08.04.20)
Temat: Konflikty rodzinne – sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych
w rodzinie, jak kłócić się konstruktywnie, jak rozpoznawać swoje emocje
(15.04.20)

Matematyka

Piotr
Worobiej

Librus,
platforma
edukacyj
na IV LO
Moodle

Wykonanie
zadań zgodnie
z
instrukcją
i
wykorzystaniem
materiałów zamieszczonych na
platformie edukacyjnej IV LO –
Moodle

fizyka

Mariola
MuchaGrabows
ka

Librus, email

Materiały, wskazówki i zadania
przesyłane „Librusem”

biologia

Celina
Bieła

librus, email,
Skype

materiały i zadania zostaną
przesłane na
e-maila klasowego oraz na pocztę
librus

Chemia
08.04.20
15.04.20

Ewa
Librus,
Noskowi e-mail
cz
klasowy,

06.04 Temat: Trójkąty podobne (1 godz.)
08.04 Temat: Wielokąty podobne. (1 godz.)
15.04 Temat: Wielokąty podobne. (1 godz.)
16.04 Temat: Twierdzenie Talesa. (1 godz.)
17.04 Temat: Trójkąty prostokątne. (2 godz.)
- Zadania, materiały i dokładne instrukcje do nich będą pojawiały się
sukcesywnie od 05.04 na platformie edukacyjnej IV LO.
Temat: Reakcja łańcuchowa, masa krytyczna.
Uczniowie otrzymują zalecenia, wskazówki.

Temat: Składniki cytoplazmy. (2 godz)
- cytoszkielet
- siateczka śródplazmatyczna
- rybosomy,
- Aparat Golgiego, lizosomy, peroksysomy
Zagadnienia i zadania do wykonania z terminami zamieszczone
zostaną 07.04.20 na e-mail klasowy .
Konsultacja wykorzystując Skypea- termin zostanie uzgodniony z
klasą.
Temat: Rodzaje substancji leczniczych.
- 1 godzina (8.04.20)
• Klasyfikacja substancji leczniczych i leków

 Leki neutralizujące nadmiar kwasów żołądkowych
 Leki na dolegliwości żołądkowe
•Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
Zadania zostaną udostępnione 1.04.20 z terminem wykonania do
16.04.20
Materiały są wysyłane na e-mail Temat: Rodzaje substancji leczniczych.
klasowy, lub pocztę Librus
- 1 godzina (8.04.20)
• Klasyfikacja substancji leczniczych i leków


Leki neutralizujące nadmiar kwasów żołądkowych

 Leki na dolegliwości żołądkowe
•Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
Zadania zostaną udostępnione 1.04.20 z terminem wykonania do
16.04.20
Temat: Dawka lecznicza i dawka toksyczna.

Historia
klasy I D

B.Kukie
łko

dziennik

Praca z podręcznikiem i ćwiczeń
do wykonania, przesłanie
materiałów

EDB

B.Kukie
łko

dziennik

Praca z podręcznikiem i ćwiczeń
do wykonania, przesłanie
materiałów

EDB

B.Kukie
łko

dziennik

Praca z podręcznikiem i ćwiczeń
do wykonania, przesłanie
materiałów

Wiedza o
Marek
społeczeństw Kawczy
ie
ński

Grupa
klasowa
na Fb,
wirtualn
a klasa

Materiały umieszczane są na
platformie classroom
Praca zdalna z E-podręcznikiem

 Co to jest trucizna?
 Rodzaje dawek.
 Obliczanie dawki leku.
 Klasy toksyczności.
 Czynniki warunkujące działanie substancji leczniczych.
- 1 godzina (15.04.20)
Zadania zostaną udostępnione 15.04.20 z terminem wykonania do
17.04.20
TEMAT I Wielka Koalicja
TEMAT II Przełom na frontach II Wojny Światowej
TEMAT III Powtórzenie wiadomości II Wojna Światowa
Zadanie do wykonania do 30 .04 jest podane na dzienniku wraz z
adresem nauczyciela do przesłania.
Temat:Indywidualne środki ochrony przed bronią masowego rażenia.
Praca na ocenę do wykonania do 17.04 i przesłania na dziennik
wiadomości do nauczyciela jest podana na konta uczniów przez
dziennik
Temat: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
Temat: Ochrona praw człowieka w Polsce.
1. Praw człowieka w Konstytucji RP.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich.
3. Rzecznik Praw Dziecka.
4. Prawo do prywatności.

na
platform
ie
classroo
m
Materiały są wysyłane na e-mail
klasowy lub pocztą Librus

geografia
2.04.2020

Danuta
Dobreńk
o

Librus,
e-mail,

geografia

Danuta
Dobreńk
o

Librus,
e-mail,

Materiały są wysyłane na pocztę
Librus

Wychowanie
fizyczne

Beata
Suchock
a

librus

Informacje będą przekazane przez
librus, strony internetowe,
YouTube

5. Skarga konstytucyjna.
Zadania zostały przesłane uczniom termin wykonania 16
kwietnia
Konsultacje z uczniami 17 kwietnia (1 godziny) według planu lekcji
(wyjaśnianie problemów związanych z tematem i przesyłanym
zadaniem)
Temat: Regiony turystyczne świata (1 godz) 2.04
- ważne obszary turystyczne
- przyczyny rozwoju turystyki
- skutki rozwoju turystyki na świecie
- ważne obiekty turystyczne świata
(zadania zostaną udostępnione 2.04, termin wykonania do 6.04)
Temat: Nowoczesne technologie informacyjne ich wpływ na
gospodarkę świata
(1 godz. ) 16.04
- znaczenie TIK
- nowoczesne technologie a rynek pracy
(zadania zostaną wysłane do 16.04)
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
Moroze
wicz

Librus,
e-mail,
grupa
klasowa,
kontakt
indywid
ulny z
uczniem

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

wychowanie
fizyczne

Rafał
Moroze
wicz

Librus,
e-mail,
grupa
klasowa,
kontakt
indywid
ulny z
uczniem

Materiały są umieszczone na
platformie modle oraz są wysłane
na e-mail 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
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/
IE/LWXFQZPA/wytyczne-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/cwiczeniaodchudzajace/trening-na-redukcje-tkanki-tluszczowej-plantreningowy-dla-poczatkujacych-aa-BaZB-sNCo-A3ER.html
https://zdrowieikondycja.pl/strefa-spalania-tluszczu-mit/
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczeniaodchudzajace/aerobik-odchudzanie-ile-kalorii-spalisz-cwiczacaeroby-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/G8ABQOY3/3245-Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf
http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-gry-w-pilkenozna-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-fizycznakontra-choroby-cywilizacyjne-c303.html
https://www.forumzdrowia.pl/artykul/rola-wysilkufizycznego-w-profilaktyce-chorobcywilizacyjnych;5728984.html

Podstawy
przedsiębior
czości

Podstawy
przedsiębior
czości

Informatyka

Religia
katolicka
Religia

Iwona
Bezubik

Librus ,
e-mail

Materiały edukacyjne przesłane
za pomocą Librusa z Google
Dysk, prace uczniów przesyłane
na e-mail

Temat: Zakładanie firmy. (1godz)
-procedura rejestracji firmy
-wypełnianie wniosku CEIDG-1
Praca z podręcznikiem i przesłanie materiałów przez Librus w dniu
6.04.20

Iwona
Bezubik

Librus ,
e-mail

Materiały edukacyjne przesłane
za pomocą Librusa z Google
Dysk, prace uczniów przesyłane
na e-mail

Temat : Działalność nierejestrowana (1godz)
- 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.

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

Temat: Rozwiązywanie problemów algorytmicznych.
(1 godz.)
Teoria będzie przesłana w Librusie do 8 kwietnia

Librus

1) Temat: W służbie Kościoła i Ojczyzny.
2) Temat: W służbie Kościoła i Ojczyzny c.d.

materiały i zadania zostaną

Temat: Wielki Post

Małgorz Librus
ata
Wilczew
ska
Ks.
Librus
Tadeusz
Tyl
Grażyna librus, e-

Prawosławna Karpiuk

mail

przesłane na
librusa

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

