Plan pracy zdalnej klasy 1e w dniach 30 marca – 4 kwietnia
Przedmiot

Imię i
nazwisko
nauczyciela

Sposób
kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy zdalnej z
uczniem

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

Język polski

Katarzyna
Ostaszewska

Librus, e-mail
klasowy

Materiały i zadania
zostaną przesłane
przez dziennik Librus

Tematy:
1. Literacka psychologia
zbrodni w „Makbecie” W.
Szekspira. ( 2 godz. )
2. Przeznaczenie czy wybór?
Przyczyny i przejawy zła w
„Makbecie”.(2 godz.)
3. Funkcja natury w utworze.
( 1 godz.)
Materiały i instrukcje dla ucznia
będą przesyłane od 30 marca.
Termin wykonania zadań:
3.04.2020 r.
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
31.03.2020
Temat: czym jest różnorodność
biologiczna?
Teoria i zadanie będą przesłane
uczniom 31.03 – zgodnie z planem
lekcji (1godz). Zadanie należy
wykonać i przesłać w tym samym
dniu ( w ramach lekcji). Po tym
terminie prace nie będą
przyjmowane, co jest
równoznaczne z oceną
niedostateczną.
Temat: Dawka lecznicza i dawka
toksyczna.

Wiedza o
społeczeństwie

Krzysztof
Maleszewski

FB, sms, librus,
tel., email

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

Biologia

Monika
Zaleska

Librus

Materiały i zadania
zostaną przesłane na
librusa

Chemia

Alicja
Krupicka

Librus, e-mail
klasowy

materiały i zadania
zostaną przesłane na
e-maila klasowego

Edukacja dla
bezpieczeństwa

Barbara
Kukiełko

Librus

Temat lekcji : Broń masowego
rażenia.
str.www.carbon14.pl lub film,
Proponuję obejrzeć film Czarnobyl z
2016r

Etyka

Marcin
Rogalski

Librus e-mail

kontakt z uczniem przez
dziennik, praca z
podręcznikiem ,podanie
dodat. informacji do
tematu
Materiały i zadania
zostaną przesłane na
maila indywidualnego

Matematyka

Mariusz
Łapiński

librus, e-mail,
dysk Google,
Skype

materiały i zadania
udostępnione na dysku,
dostępne poprzez link

31.03.2020
Temat: Sprawdzian z działu
„Funkcje” .(1h)

Temat: Sceptycyzm.
Zapoznanie się z teorią cnoty w
filozofii sceptyków na podstawie
prezentacji na portalu.
szkolnictwo.pl,
przezentacja 015
Termin realizacji 06.04.
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Fizyka

Mariola
Mucha

Librus e-mail

na librusie, film
instruktażowy na
youtube

Temat: Przesunięcie wykresu
funkcji f(x)=ax2 wzdłuż osi
układu współrzędnych. (1h)
01.04.2020
Temat: Postać kanoniczna i postać
ogólna funkcji kwadratowej. (1h)
03.04.2020
Temat: : Postać kanoniczna i postać
ogólna funkcji kwadratowej. (1h)
Informacje o linkach, zadaniach i
ich realizacji zostaną wysłane
dziennikiem librus dzień wcześniej
lub do godz. 900 dnia, w którym
będą realizowane tematy.

Librus

Temat: Powtórzenie - fizyka
jądrowa.

Historia

Małgorzata
Grabowska

Li brus, e-mail,
platforma
MOODLE (4lo),
Google-dysk,
GRUPA fb,
messenger

Lekcja, materiały,
instrukcje w kursie
Moodle: „Historia”
fb

Geografia

Henryka Szast

librus, e-mail,
platforma
edukacyjna

materiały i zadania
zostały przesłane na
e-maila klasowego i
platformę.

Informatyka

Małgorzata
Wilczewska

Librus

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

Język angielski

Anna Łakus

*dziennik
LIBRUS
*grupa
zamknięta na FB
* messenger
Platforma
konferencyjna
CLICKMEETING

* aplikacja
WORDAWALL
* aplikacja QUIZLET
* aplikacja TSE
* aplikacja
LIVEWORKSHEETS

Język angielski

Joanna
Laudańska

Librus, quizlet,
Formy pracy
zdalnej z uczniem

Materiały są
umieszczane w aplikacji
Quizlet oraz wysyłane
przez e-mail na Librusie

Przesłano zalecenia, wskazówki
oraz link pozwalający
uczniom na sprawdzenie się.
Polecenie: proszę
zameldować ile zadań udało się
rozwiązać?
Temat: Katyń – wydarzenia 1940 r. i
ich historyczne i polityczne
konsekwencje
Temat: W okupowanej Polsce –
sytuacja Polaków w latach 1939 –
1945
Pełna informacja na platformie:
norwid.bialystok.pl

Temat: Nowoczesne technologie
informacyjno-komunikacyjne i ich
wpływ na rozwój światowej
gospodarki.
Podręcznik str 174-180
(poznać znaczenie pojęć: offshoring,
networking, outsourcing, wiadomości
z syntezy). 30.III wyślę przykładowe
zadania do ćwiczeń.

Temat: Zapisywanie algorytmów
iteracyjnych w języku
programowania.
(1 godz.)
Teoria i zadania będą przesłane w
Librusie do 1 kwietnia.
Zadania należy wykonać do 8
kwietnia.
Ćwiczenia konwersacyjne- świat
przyrody, zagrożenie środowiska
naturalnego,
Ćwiczenie umiejętności czytania
tekstu ze zrozumieniem.
Ćwiczenie umiejętności słuchania
ze zrozumieniem ( 3 godz)
Temat: Ćwiczenia utrwalające
wyrażanie opinii: idiomy
wzbogacające leksykę (rozprawka,
list formalny, artykuł).
Temat: Czytanie (Dobieranie,
leksyka w tekście) How to tell other
peoples stories. Rozważania na
temat pozytywnych i negatywnych
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aspektów prozy opartej o czyjąś
historię w oparciu o przeczytany
tekst ze strony BBC.
Temat: Określanie ilości
rzeczowników policzalnych i
niepoliczalnych.

Język francuski

M. Sadowska

Librus, e-mail

Materiały i zadania
zostaną przesłane na
platformę moodle

Język niemiecki

Helena
Ciemnicka

Kontakt przez
Librus

Materiały do
samodzielnej pracy

Podstawy
przedsiębiorczości

Iwona
Bezubik

Librus

Materiały edukacyjne
przesłane za pomocą
Librusa z Google Dysk

Wiedza o kulturze

Łukasz
Wiśniewski

Librus

Materiały i zadania
zostaną przesłane za
pośrednictwem
dziennika
elektronicznego,

Religia

Tadeusz Tyl

. Librus, e-mail
nauczyciela

. Materiały i zadania
zostaną przesłane na
Librusa ucznia.

Religia

Grażyna
Karpiuk

Librus

Materiały wysyłane
uczniom poprzez
dziennik elektroniczny

Wychowanie
fizyczne

Anna
Wysocka

librus, platforma
Moodle

Materiały są
umieszczane na
platformie Moodle i
Librus

Temat: Konstrukcja : Pourquoi ?
Parce que …
- Wprowadzenie słownictwa
służącego uzasadnianiu
opinii.
- Zapoznanie z konstrukcją
Pourquoi ? Parce que … ( 1
godzina )
- Teoria i zadania będą umieszczone
na platformę moodle
do 31 marca.
Temat : Uzgadnianie liczby i
rodzaju przymiotnika.
- Wprowadzenie słownictwa
związanego z kolorami.
- Podanie zasad uzgadniania liczby i
rodzaju przymiotnika.
(1 godzina)
- Teoria i zadania będą umieszczone
na platformę modle do 2 kwietnia
Temat 1: Terminkalender słownictwo. Temat 2: Tagesablauf opis dnia. Proszę wykonać
następujące ćwiczenia: 1-9, str
50,51, oraz przeczytać w/w teksty i
zapoznać się¦ ze słownictwem.
Temat: Cele i rodzaje działalności
gospodarczej.
Temat: Klasyfikacja
przedsiębiorstw
Materiał zostanie wysłany 30.03
Opracować należy do 3.04
Temat: Sztuka użytkowa: piękno
codziennych przedmiotów
Teoria i zadania do wykonania
zostaną przesłane za
pośrednictwem dziennika
elektronicznego
Tematy lekcji:
1) Temat: Św. Jan Paweł II: Wypłyń
na glębię! Łk 5, 4.
2) Temat: Benedykt XVI - wierność
Chrystusowi w dzisiejszym świecie.
Temat: Wielki Post
- Znaczenie Wielkiego Postu
- Wielki Tydzień
- Wielka Środa
- Wielki Czwartek (Ostatnia
Wieczerza)
- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie
Jezusa)

Temat :Układ ćwiczeń wolnychdoskonalenie.
Estetyka, tempo ,poprawność
wykonywania ćwiczeń .
Zagadnienie wysłane poprzez
pocztę mailową. Zadanie należy
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Wychowanie
fizyczne

Arkadiusz
Timofiejuk

Dziennik
elektroniczny

Materiały wysyłane
uczniom poprzez
dziennik elektroniczny

Wychowanie
fizyczne

Jan
Wasilewski

Dziennik
elektroniczny

Materiały wysyłane
uczniom poprzez
dziennik elektroniczny

Godzina z
wychowawcą

Katarzyna
Ostaszewska

Librus, e-mail

Materiały wysyłane
uczniom poprzez
dziennik elektroniczny

wykonać 30.03.2020 01.04.2020
2 godz lekcyjne
Temat: Zdrowe żywienie i
aktywność fizyczna a rozwój
intelektualny i społeczny uczniów.
Zagadnienia i teoria będą wysłane
w librusie 02.04.2020
Nasza wiedza o sporcie.
Materiał zostanie wysłany poprzez
dziennik elektroniczny do 30.03 do
godz. 9.00.
Tematy:
1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie
brzucha.
2. Dbamy o prawidłową postawę
ciała - zestaw ćwiczeń.
3. 10 zasad zdrowego odżywiania.
Materiały będą przesłane przez
pocztę Librus od 30 marca .

Życie rodzinne - wartości
rodziny.

