Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy Ig w dniach 06 kwietnia -17 kwietnia 2020r.

Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Sposób kontaktu z
nauczycielem

Język polski

Dorota Bielicka

Li brus, e - mail

Ewa Chlebińska

Librus

Język angielski

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, linki T: Wprowadzenie do kultury baroku. Opis obrazu
zostaną przesłane na e –
Rembrandta „Lekcja anatomii doktora Tulpa” oraz
maila klasowego.
analiza wiersza S. Grochowiaka pt. „Lekcja anatomii”
(7.04 – 16.04 - 2 godziny)
materiały i zadania
przesyłane na
Librusa

T: Antynomie filozofii baroku (16.04- 17.04 – 2 godziny)
Temat: Utrwalenie wiadomości na temat wyrażeń ze
słowem 'mind'-ćwiczenia leksykalne.
- powtórzenie ze słownikiem znaczenia podanych w ćw.
fraz z 'mind',
- zastosowanie z zdaniach odpowiednich form
gramatycznych i leksykalnych wyrażenia,
- tworzenie wypowiedzi pisemnej na temat osób, które
przezwyciężyły niepełnosprawności w swoim życiu. /WBstr.28//2g/
Termin wysłania:8.04.
Temat: Moja opinia na temat inżynierii genetycznej praca nad wyrażaniem opinii o kontrowersyjnym
zagadnieniu.
- przypomnienie kluczowych treści wcześniej czytanego
tekstu na temat inżynierii genetycznej,
- zapoznanie się z różnymi opiniami o ingerowaniu w
genom ludzki w oparciu o materiał ćwiczenia,
- tłumaczenie podanych zdań,
- wyrażenie swojego zdania na podane zagadnienia
/kilka argumentów, przykładów/. /SB-s.44//1g/

Termin przesyłania: 17.04.

Język hiszpański

Izabela Kuklińska

Librus, e-mail, sms

Małgorzata Janusz

Librus, e-mail

Materiały, zadania i
potrzebne linki
przesłane przez
Librus

Słowotwórstwo – podr. Str.35, ćw. Str. 32
Ćwiczenie umiejętności językowych – ćwiczenia, str. 3637
Temat (15.04) : Wyposażenie domu – ćwiczenia ( 1
godz.)
Temat ( 17.04) : Słownictwo dotyczące domu – tworzymy
mapę myśli (1 godz.)
Teoria i zadania zostaną wysłane przez pocztę Librus
oraz na adres grupowy.
( praca do przesłania na gmaila nauczyciela do 22.04)

Barbara Ostaszewska

Librus, mail

Język rosyjski

Piotr Worobiej
Matematyka

Librus, platforma
Moodle, klasowy
adres e-mail

Przesyłanie
objaśnień, zdjęć,
plików; wysyłanie
informacji zwrotnych
z omówieniem prac,
ocenianie
Wykonanie zadań
zgodnie z instrukcją i
wykorzystaniem
materiałów
zamieszczonych na
platformie
edukacyjnej IV LO –
Moodle

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
06.04 Temat: Wartości sinusa, cosinusa, tangensa i
cotangensa dla 300, 450 i 600. (1 godz.)
07.04 Temat: Kąt skierowany. (1godz.)
08.04 Temat: Sinus, cosinus, tangens i cotangens
dowolnego kąta. (1 godz.)
08.04 Temat: Podstawowe tożsamości
trygonometryczne. (1 godz.)
15.04 Temat: Podstawowe tożsamości
trygonometryczne. (1 godz.)
15.04 Temat: Wzory redukcyjne. (1 godz.)
17.04 Temat: Wzory redukcyjne. (1 godz.)

Mariola Mucha-Grabowska

Librus, e-mail

Librusem, e-mail, sms

- Zadania do wykonania, materiały i dokładne instrukcje
do nich będą pojawiały się sukcesywnie od 05.04 na
platformie edukacyjnej IV LO.
Temat: Reaktory jądrowe w gospodarce i nauce.

Fizyka
Zostaną przesłane zalecenia, zadania i wskazówki.
Informatyka

Mariusz Łapiński

librus, e-mail, dysk
Google, Skype

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

06.04.2020 1G 1.grupa (1h), 1G 2.grupa (1h)
Temat: Tworzenie stron internetowych
Realizacja w notatniku lub innym edytorze HTML
projektu - moja strona WWW nt. „ Moje hobby, moje
zainteresowania”
Informacje o linkach, zadaniach i ich realizacji zostaną
wysłane dziennikiem librus do godz. 1000 dnia, w którym
będzie realizowany temat.

Monika Zaleska-Szczygieł

Librus

Biologia

Alicja Krupicka
Chemia

Librus, e-mail
klasowy

Materiały i zadania
zostaną przesłane na
librusa

materiały i zadania
zostaną przesłane na
e-maila klasowego

6.04.2020
Temat: Ochrona przyrody w Polsce
Teoria i zadanie będą przesłane uczniom 6.04 – 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.
Czynniki warunkujące działanie substancji leczniczych.(od
15-17.04)
zagadnienia do realizacji
1.działanie leku od czego zależy
2.sposób podania leku a szybkość jego działania
3.substancje toksyczne i sposób ich usuwania

Edukacja dla
bezpieczeństwa

Barbara Kukiełko

dziennik

Praca z podręcznikiem i
ćwiczeń do wykonania,
przesłanie materiałów

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

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

Geografia

Henryka Szast

librus, e-mail,
platforma edukacyjna

materiały i zadania
zostały przesłane na emaila klasowego i
platformę.

Temat: Zróźnicowanie gospodarcze świata
utrwalenie wiadomości.
(od tematu 18 III dział, wysłane zadania na
platformie 30 III,
6 IV na platformie napiszemy kartkówkę

historia

Krzysztof Rogowski

Mesenger, Librus,
platforma Discord

Nauczyciel prowadzi
zajęcia online na
Discordzie;
uczniowie pracują z
podręcznikiem

- we wtorek oraz w piątek w godz. 8.15-9.00 nauczyciel
prowadzi zajęcia online na platformie Discort.
- uczniowie otrzymują również gotowe materiały.
- uczniowie nie mogący wziąć udziału w zajęciach online
proszeni są o kontakt z nauczycielem.

Podstawy
Iwona Bezubik
przedsiębiorczości

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.
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.

Rysunek
architektoniczny

Librus, e-mail,

materiały i zadania
zostaną przesłane na

Temat: Projekt domku jednorodzinnego lub
mieszkania-do wyboru – kontynuacja. Style w

Piotr Koda

e-maila klasowego,
dziennik librus

Wiedza o kulturze

Łukasz Wiśniewski

librus,

materiały i zadania
zostaną przesłane za
pośrednictwem
dziennika
elektronicznego,

Wiedza o
społeczeństwie

Krzysztof Maleszewski

FB, sms, librus, tel.,
email

Lekcja na żywo online prowadzona na
FB w grupie klasy

Religia katolicka

Robert Spłowiej

Librus
(wiadomości),
adres meilowy
wygenerowany 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 meil
klasowy.

Religia
prawosławna

Grażyna Karpiuk

Informacja dla
uczniów i rodziców
na Librusie

Librus

architekturze
z uwzględnieniem malarstwa – okres wczesnego
gotyku. Odesłanie do wirtualnego obejrzenia
malarstwa w galerii sztuki. Link do galerii sztuki
wysłany będzie na e-maila klasowego.
Temat: Nowe praktyki sztuki – działanie przede
wszystkim.
Teoria i zadania do wykonania zostaną przesłane za
pośrednictwem dziennika elektronicznego
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
T: „Misja wspólnoty chrystusowych uczniów”
- jak my chrześcijanie możemy realizować w życiu
przesłanie Chrystusa o wzajemnym przebaczaniu i
kochaniu wrogów.
T: „Powołanie świeckich do apostolstwa”
- Co to znaczy być apostołem we współczesnym świecie?
Własne przemyślenia i wnioski.

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

Wychowanie
fizyczne

Anna Wysoka

librus, platforma
Modle

Materiały są
umieszczane na
platformie Moodle i
librus

Temat : Różne formy aktywności ruchowej przy muzyce
- pilates - jako forma ćwiczeń
- praca nad stabilną pozycją ciała
-wzmacniamy kondycję
Realizacja i przesłanie materiałów 07.04.2020 1godz
Temat: Zasady zapobiegania otyłości
- przyczyny otyłości
- aktywność fizyczna a otyłość
Realizacja i przesłanie materiałów 06.04.2020 1 godz
Temat: Samokontrola wybranych zdolności
motorycznych wg ISF K Zuchory
-wykonanie jednej wybranej próby
-samoocena
Realizacja i wysłanie materiałów 16.04. 2020
1godz

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające
mięśnie brzucha i grzbietu. Ćwiczenia rozciągające. (2x
ok. 45 min.)
Sebastian Mydlarz

Godzina
wychowawcza

Mariola Mucha-Grabowska

Librus, email

Librus, e-mail

Email klasowy,
Librus, Messenger

List do uczniów

Temat: Zestaw ćwiczeń wzmacniających z obciążniem
własnego ciała. Mały obwód stacyjny. Ćwiczenia
rozciągające. (2x ok. 45 min.)
Temat : Edukacja prozdrowotna. Aktywność fizyczna a
odporność organizmu. (45 min.)
Temat: Empatia a pomoc potrzebującym.
Nie obciążam dodatkową pracą, zalecam pozytywne
myślenie i troskę o dobry nastrój oraz dbanie o siebie i
innych – pozostawanie w domu.

