Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1h w dniach 6.04 – 17.04 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 )
8.04.20 r Temat: Osiągnięcia inżynierii genetycznej w
medycynie i ochronie środowiska. Wykorzystanie
biotechnologii w ochronie środowiska, zastosowanie w
medycynie szczepionek DNA, organizmów GMO. Przesłanie
prezentacji PowerPoint, notatki i ćwiczeń związanych z
tematem lekcji. Konwersacja online w programie
Messenger
15.04.20 r. Temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości z
działu inżynieria genetyczna. Przygotowanie kart pracy z
zadaniami utrwalającymi wiadomości i umiejętności.
Ocena prac uczniów.

biologia

Monika Dziubińska

Librus, klasowy
adres mail,
messenger

Przesłanie notatki do
tematu lekcji, ćwiczeń
utrwalających materiał.
Konsultacje online w
czasie planowych lekcji
z klasą (komunikator
Messenger)

geografia

Henryka Szast

Li brus, email,
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

j. polski

Iwona Bankiewicz Zabielska

Librus, email

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

Temat: Ideały błędnego rycerza (1 godz)
Temat: Tragiczna wielkość i patetyczna śmieszność
Don Kichota (1godz)
Temat: Słowa i ich znaczenia (1 godz)Treści oraz
zadania zostały wysłane za pośrednictwem dziennika
Librus
Temat: Ideologia sarmatyzmu w „Pamiętnikach” Paska
( 1 godz)Treści oraz zadania zostaną wysłane za

pośrednictwem dziennika Librus

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: Rozwiązywanie zadań dotyczących tożsamości
trygonometrycznych i wzorów redukcyjnych. (1godz.)
Temat: Twierdzenie sinusów. (2godz.)
Temat : Twierdzenie cosinusów. (2godz.)
Temat : Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusów
(2godz.)
–rozwiązywanie zadań.

Temat: Wielkanoc we Francji ( 1 godzina )
- Wprowadzenie słownictwa związanego z tradycjami
wielkanocnymi.
- Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi w krajach
frankofońskich
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle
do 7 kwietnia.
Temat : Podawanie godziny ( 1 godzina)
- Powtórzenie liczebników głównych do 60.
- Jak zapytać o godzinę ?
- Określanie pełnej godziny oraz godzin z minutami.
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle
do 16 kwietnia.

Alicja Krupicka

Li brus, email

materiały i zadania
zostaną przesłane na
e-maila klasowego

temat :Czynniki warunkujące działanie substancji leczniczych.(od
6-8.04)
zagadnienia do realizacji
1.działanie leku od czego zależy
2.sposób podania leku a szybkość jego działania
3.substancje toksyczne i sposób ich usuwania
temat lekcji (od 15-17.04)Powtórzenie wiadomości o lekach.
1.Wykorzystanie zbioru zadań z podręcznika
2.Testu sprawdź czy potrafisz

Łukasz Wiśniewski

librus

Materiały i zadania

Temat: Nowe praktyki sztuki – działanie przede wszystkim.

chemia

WOK

historia

zostaną przesłane za
pomocą dziennika
elektronicznego
Grzedorz Radłowski

Iwona Bezubik
Podstawy
przedsiębiorczości

Librus, e-mail, dysk
Google, platforma
Moodle

Zadanie zostało
przesłane na dziennik
Librus oraz pocztę
klasową

Librus
Platforma
edukacyjna
junior.org.pl

Materiały edukacyjne
przesłane za pomocą
Librusa z Google Dysk

Teoria i zadania do wykonania zostaną przesłane za
pośrednictwem dziennika elektronicznego
6-8 kwietnia

Temat: Sprawa polska w latach 1939-1943. 1 godz.
1. Powstanie polskiego rządu na uchodźstwie
2. PSZ na zachodzie
3. Układ Sikorski-Majski jego konsekwencje
4. Zerwanie stosunków polsko - radzieckich
Materiały i zadania zostaną przesłane na pocztę
klasową 7 kwietnia.
Temat: W okupowanej Polsce. 1 godz.
1. Okupacja niemiecka
2. Polityka okupanta radzieckiego
3. Zagłada Żydów
4. Żydzi i Polacy wobec holocaustu
Materiały i zadania zostaną przesłane na pocztę
klasową 8 kwietnia.
15-17 kwietnia
Temat: Test – II wojna światowa 1godz. (17 kwietnia)
Uczniowie wykonują test na platformie Moodle.
Szczegółowe informacje dotyczące testu, zostaną
przekazane na maila klasowego.
Temat: Zakładanie firmy. (1godz)
-procedura rejestracji firmy
-wypełnianie wniosku CEIDG-1
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.

Joanna Wap
j. angielski

Librus,
Google Classroom,
Moodle, Discord,

Wtorek

Środa

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

czwartek

j. angielski

j. niemiecki

Małgorzata Haraburda

Monika Ryczkowska

librus, e-mail, google
classroom, hangouts
(komunikator)

Dziennik Librus,
e-mail klasowy lub
Messenger

materiały i zadania
zostaną przesłane
google classroom lub
dziennikiem
internetowym

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

1. Temat: Stimulus-based discussion.
Przygotowanie do wypowiedzi ustnej nt. wyboru i
odrzucenia propozycji.
Stosowanie konstrukcji do wyrażania preferencji: I’d
rather, I’d prefer, I find, Iwouldn’t go .
SB. p.46
2. Temat: A stimulus-based discussion.
Utrwalenie słownictwa I struktur do wyrażania preferencji.
Wb online U4. Speaking.
3. Temat: A letter to the editor – workbook practice.
Wprowadzenie do wypowiedzi pisemnej.

1. Lekcja online- Building trust Rozmowa na
podstawie obejrzanego tekstu TED TALK (Google
classroom)
2.Lekcja online- Building trust Rozmowa na
podstawie obejrzanego tekstu TED TALK (Google
classroom)
3. Lekcja online- Zadanie 3 -matura ustna
4. Lekcja online- Zadanie 2 matura ustna
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.

WF

Anna Wysocka

librus, platforma
Moodle

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
Temat realizowany i przesłany 06.04.2020 i 08.04.2020 2
godz
Temat: Samokontrola wybranych zdolności motorycznych
wg ISF K. Zuchory
-wykonanie jednej wybranej próby
-samoocena
Realizacja i wysłanie materiałów 15.04. 2020
i 16.04.2020 2 godz.

WF

Katarzyna Ciepły

Li brus, email

materiały i zadania
zostaną przesłane na
librusa

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 piłkę ręczną. (2 godz.)
- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami
gry w koszykówkę
- rola sędziego
- prawa i obowiązki zawodnika
- zasady fair play
Temat: Zdrowy styl życia
- co to znaczy zdrowa dieta.
- znaczenie aktywności fizycznej w życiu.
- jak prawidłowo mierzyć tętno.

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

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

Kształtowanie zręczności. Ćwiczenia z piłkami tenisowymi.
(cztery godziny)
Materiał zostanie wysłany poprzez dziennik elektroniczny
do 6.04 do godz. 9.00
Temat : Prawa człowieka - lekcja powtórzeniowa – lekcja na
żywo o godz. 14.00

08.04.2020 1 H 2.grupa
Temat: Sieci komputerowe. (1h)
15.04.2020
Temat: Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i
sieciach komputerowych. (1h)
17.04.2020 1 H 1.grupa
Temat: Sieci komputerowe. (1h)
Uczniom zostaną przesłane materiały do przeczytania bądź
obejrzenia w celu utrwalenia, poszerzenia wiedzy o
sieciach, bezpieczeństwie i ochronie danych w sieci.
Informacje, zostaną wysłane dziennikiem librus do godz.
1000 dnia, w którym będą realizowane tematy.

Edukacja dla
bezpieczeństwa

Barbara Kukiełko

librus

Przesłanie informacji
uczniom za
pośrednictwem
dziennika
elektronicznego

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

Religia katolicka

Robert Sołowiej

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

T: „Idea ucznia Chrystusowego – droga błogosławieństw”
- Ile i jakie mamy błogosławieństwa ?
- Jak one mogą być realizowane w naszym życiu ?
Własne przemyślenia na podstawie artkułów religijnych z
serwera opoka.pl.
T: „Misja wspólnoty Chrystusowych uczniów”

przez uczniów na
wygenerowany mail
klasowy.

- 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.

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: 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.

Godz.
wychowawcza

Monika Dziubińska

Librus, poczta
elektroniczna.

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

17.04.20 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.

