Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1h w dniach 30.03-3.04 2020r.

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 )
1.04.20 Temat: Inżynieria genetyczna -korzyści i
zagrożenia. Przesłanie prezentacji PowerPoint, notatki i
ćwiczeń związanych z tematem lekcji. Konwersacja online
w programie messenger

biologia

Monika Dziubińska

Librus, klasowy
adres mail,
messenger

Przesłanie notatki do
tematu lekcji, ćwiczeń
utrwalających materiał

geografia

Henryka Szast

Li brus, email,
platforma
edukacyjna

materiały i zadania
zostały przesłane na emaila klasowego i
platformę.

Temat: Nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne 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.

j. polski

Iwona Bankiewicz Zabielska

Librus, email

materiały i zadania
zostaną przesłane za
pomocą dziennika
Librus oraz
umieszczone na
platformie moodle

Temat 1 : Refleksje egzystencjalne w poezji metafizycznej.
Temat 2 : Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie- M. SępSzarzyński.
Temat 3: Poeta dworu i salonu, czyli Jan Andrzej Morsztyn.
Temat 4: Po co walczyć z wiatrakami?
Tematy 2-4 realizujemy w oparciu o e-podręcznik w kolejności:
 https://epodreczniki.pl/a/watly-niebaczny-rozdwojonyw-sobie---mikolaj-sep-szarzynski/DIBvGFKaI
 https://epodreczniki.pl/a/poeta-dworu-i-salonu-czyli-janandrzej-morsztyn/DuA5HOnOg

 https://epodreczniki.pl/a/po-co-walczyc-z-wiatrakamidon-kichotnbspmiguela-de-cervantesasaavedry/D1K5FRezE

Jolanta Świerzyńska

Librus, e-mail,
formularz google,
moodle (forum na
kursie)

Lekcja, materiały,
instrukcje
zamieszczono w
kursie: „Matematyka”
oraz wysyłane są na
pocztę klasową i
Librusa

Małgorzata Sadowska

Li brus, email

Materiały i zadania
zostaną przesłane na
platformę moodle

matematyka

j. francuski

Temat: Podstawowe tożsamości trygonometryczne.
Rozwiązywanie zadań. (2h)
Temat: Wzory redukcyjne. (2h)
Temat : Sprawdzian z nabytych wiadomości i umiejętności.
(1h)
Test zostanie przeprowadzony na platformie Moodle w
piątek (3.04)
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 moodle
do 2 kwietnia.

Alicja Krupicka

Li brus, email

materiały i zadania
zostaną przesłane na
e-maila klasowego

Temat: Dawka lecznicza i dawka toksyczna. Opracowanie
tematu i ćwiczenia utrwalające przesłane pocztą
elektroniczną.

Łukasz Wiśniewski

librus

Materiały i zadania
zostaną przesłane za
pomocą dziennika
elektronicznego

Temat: Sztuka użytkowa: piękno codziennych
przedmiotów

chemia

WOK

Teoria i zadania do wykonania zostaną przesłane za

pośrednictwem dziennika elektronicznego
historia

Grzedorz Radłowski

Librus, e-mail, dysk
Google, platforma
Moodle

Zadanie zostało
przesłane na dziennik
Librus oraz pocztę
klasową

Temat: Przełom na frontach. Koniec II wojny
światowej.
Materiały i zadania zostaną przesłane na pocztę
klasową 31 marca.
Temat: II wojna światowa – lekcja podsumowująca.
Materiały i zadania zostaną przesłane na pocztę
klasową 1 kwietnia. Zadane ćwiczenia należy
wykonać do 3 kwietnia, przesyłając je na folder
klasowy na dysku Google.

Iwona Bezubik

Librus
Platforma
edukacyjna
junior.org.pl
Librus,
Google Classroom,
Moodle, Discord,

Materiały edukacyjne
przesłane za pomocą
Librusa z Google Dysk

Temat: Cele i rodzaje działalności gospodarczej.
Temat: Klasyfikacja przedsiębiorstw
Materiał zostanie wysłany 30.03
Opracować należy do 3.04
1. Temat: Future time clauses
Struktury służące do wyrażania przyszłości.
Podręcznik str. 43
Workbook practice.
Materiał zamieszczony na Workbook online

Podstawy
przedsiębiorczości
Joanna Wap
j. angielski
Wtorek

Środa
Czwartek

Materiały
zamieszczane na
platformie Google
Classroom
Quizizz,
Google disc,
Quizlet
Hangouts
Podręcznik Password
B1+,
Workbook

2. Temat: Space Travel – reading.
Reading for gist and detail.
Vocabulary development.
Vocabulary challenge.
Podręcznik str. 44-45
Workbook online
3. Expressing preference and giving arguments.
Słuchanie. Wyrażanie preferencji.
Str. 46-47.
Workbook online.

j. angielski

Małgorzata Haraburda

librus, e-mail, google

materiały i zadania

1 Gramatyka (used to/would).

classroom, hangouts
(komunikator)

zostaną przesłane
google classroom lub
dziennikiem
internetowym

j. niemiecki

Monika Ryczkowska

Dziennik Librus,
e-mail klasowy lub
Messenger

Materiały i karty pracy
zostaną przesłane na
maila i umieszczone w
Librusie (zakładka
prace domowe)
Aplikacja Quizlet

WF

Anna Wysocka

librus, platforma
Moodle

Materiały są
umieszczane na
platformie Moodle i
librus

Zadania zostaną przesłane w dniu poprzedzającym
zajęcia z klasą.
2. Lekcja online- Umiejętności- sposoby wyrażania
sugestii i rekomendacji -argumentowanie.
3. Pisanie-artykuł. Materiał zostanie przesłany w dniu
poprzedzającym zajęcia z klasą. Termin zwrotu
wypracowania 3.04.
Temat: Alles Gute zum Geburtstag!
- uczymy się składać życzenia;
- utrwalenie słownictwa z zakresu: urodziny
Termin wysłania do 31. 03
Temat: Ich lade dich ins Kino ein.
- wprowadzenie zaimka osobowego w bierniku.
Termin wysłania: do 02.04
Temat :Układ ćwiczeń wolnych-doskonalenie.
Estetyka, tempo ,poprawność wykonywania ćwiczeń .
Zagadnienie wysłane poprzez pocztę mailową. Zadanie
należy 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 li brusie 02.04.2020

WF

Katarzyna Ciepły

Li brus, email

materiały i zadania
zostaną przesłane na
librusa

Temat: Zestaw ćwiczeń na zgrabną sylwetkę.
- 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
WF

Arkadiusz Timofiejuk

Dziennik
elektroniczny

Materiały wysyłane
uczniom poprzez
dziennik elektroniczny

WOS

Krzysztof Maleszewski

FB

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

informatyka

Mariusz Łapiński

librus, e-mail, dysk
Google, Skype

Nasza wiedza o sporcie.
Materiał zostanie wysłany poprzez dziennik elektroniczny
do 30.03 do godz. 9.00.
Temat 02.04: Prawa człowieka - lekcja powtórzeniowa – lekcja
na żywo o godz. 14.00

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

01.04.2020 1 H 2.grupa
Temat: Komputer i inne urządzenia elektroniczne. (1h)
03.04.2020 1 H 1.grupa
Temat: Komputer i inne urządzenia elektroniczne. (1h)
Informacje o linkach, zadaniach i ich realizacji zostaną
wysłane dziennikiem librus dzień wcześniej lub do godz.
900 dnia, w którym będą realizowane tematy.

Edukacja dla
bezpieczeństwa

Barbara Kukiełko

librus

Przesłanie informacji
uczniom za
pośrednictwem
dziennika
elektronicznego

Broń masowego rażenia. (tekst z podręcznika) film
Czarnobyl z2016 r kontakt z uczniami dziennik

Religia katolicka

Robert Sołowiej

Librus

Materiały w postaci
linków oraz pytań

T: „Takie jest prawo miłości”

(wiadomości),
adres meilowy
wygenerowany dla
każdej klasy.

problemowych są
wysyłane uczniom
przez wiadomości w
librusie natomiast
wypowiedzi są odsyłane
przez uczniów na
wygenerowany mail
klasowy.

- czym jest miłość w życiu chrześcijanina ?
- jakie powinny być jej przejawy w codziennym życiu ?
Link do wywiadu z księdzem biblistą.
T: „Doskonałość chrześcijańska nowy styl życia”
- Każdy z nas powinien dążyć do doskonałości, jak powinna
ona wyglądać u chrześcijanina – praca własna.

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)

fizyka

Mariola Mucha
Grabowska

librus

Li brus, email

Temat: Reaktory jądrowe w gospodarce i nauce.

Godz.
wychowawcza

Monika Dziubińska

Librus, poczta
elektroniczna.

Kontakt z młodzieżą
oraz rodzicami. Pomoc
w organizacji zdalnego
nauczania.

Przesłane zalecenia, wskazówki.
Pod tematem w zeszycie notatka w punktach lub mapa
myśli. Planowany czas zajmowania się fizyką – do 40 min
03.04.20 Kontakt z młodzieżą oraz ich rodzicami za
pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika Librus
oraz kontakt telefoniczny. Realizacja tematu :”Warunki
dobrego kontaktu między ludźmi”. Pomoc w organizacji
pracy przy zdalnym nauczaniu.

