Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 2a w dniach 30.03-03.04 2020r.
Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Język polski

Anna Zawadzka

historia

Krzysztof
Rogowski

Sposób
kontaktu z
nauczycielem
Librus, e-mail,
aplikacja
Discord

Formy pracy zdalnej z
uczniem

Messenger,
Librus, mail,
platforma
Discord

Zajęcia on-line

Lekcje z wykorzystaniem
połączenia głosowego z
całą klasą przez aplikację
Discord;
Kurs na platformie moodle;
Wiadomości wysyłane na
klasową pocztę e-mail

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne
informacje np. terminy zajęć, terminy wysłania materiałów )
Poniedziałek 30 marca:
Temat 1. Symbolika wiersza ,,Na Anioł Pański” K. Przerwy – Tetmajera
Discord godz. 12.00 – połączenie głosowe
Wtorek 31 marca:
Temat 2: Motyw śmierci i szatana w liryce Tadeusza Micińskiego –
realizacja kurs moodle
Środa 1 kwietnia:
Temat 3: Symbolizm, dekadentyzm, impresjonizm w wierszu ,,Deszcz
jesienny” L. Staffa – Discord godz. 14.00
Czwartek 2 kwietnia (5 h)
Temat 4: Pisanie próbnej matury z poziomu podstawowego od godz.
9.00 (od godz. 8.30 instruktaż z nauczycielem na Discord) – jako forma
ćwiczenia, nie podlega ocenie wykorzystanie arkuszy CKE
Temat 5: Pisanie próbnej matury z poziomu rozszerzonego od godz. 14
– jako forma ćwiczenia, nie podlega ocenie – wykorzystanie arkuszy
CKE
- pn.-pt. w godz. 11-12.00 nauczyciel prowadzi zajęcia online na
platformie Discord.
- równolegle uczniowie otrzymują materiały na maila klasowego.
- w poniedziałek 30.01 – odbędzie się sprawdzian online z Europy
pełnego średniowiecza.
- istnieje możliwość zaliczenia zaległych sprawdzianów wg instrukcji z
maila klasowego.

Język łaciński i
kultura antyczna

Małgorzata
Borowska

Librus, e-mail

Materiały i zadania zostały
przesłane na pocztę Librus
oraz e-meila klasowego,
platforma Epodręczniki

Temat: Znane sentencje łacińskie.
-Tłumaczenie sentencji przesłanych przez nauczyciela, możliwość
skorzystania z wysłanego linku
- Określenie konstrukcji występujących w sentencjach
- Wypisanie form podstawowych rzeczowników, przymiotników ,
określenie deklinacji
Temat: Powtórzenie poznanych deklinacji I - III rzeczownika i
przymiotnika
Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia na platformie dostępne pod
tematem Deklinacja I, II, III
https://epodreczniki.pl/a/deklinacja-i-ii-iii-przymiotniki-i-ii-iiideklinacji-cwiczenia/D90jQbocR
Termin zakończenia zadania : 03. 04. 2020r.

Język angielski

Anna Łakus

*dziennik
LIBRUS

, * aplikacja WORDAWALL

Praca klasowa w formie wypowiedzi pisemnej ( 1 godz)

* aplikacja QUIZLET

*grupa
zamknięta na
FB

* aplikacja TSE

Opracowanie wyrażeń i zwrotów przydatnych do egzaminu ustnego z
j.angielskiego. ( 1 godz)

* messenger
* platforma
konferencyjna

* aplikacja
LIVEWORKSHEETS

Symulacja egzaminu ustnego w oparciu o zestawy maturalne.( 2 1
godz)

cLIKMEETING
Język angielski

Język francuski

Izabela
Kuklińska

Librus, sms, , e-

Małgorzata
Sadowska

librus, e-mail

mail

materiały i zadania zostaną
przesłane na
librus i sms
Materiały i zadania zostaną
przesłane na
platformę moodle

Temat: Szkoła-słownictwo i środki językowe

Temat: Rodzajniki cząstkowe
- Przypomnienie wiadomości na temat rodzajników określonych i
nieokreślonych.
- Zapoznanie z formami rodzajników cząstkowych oraz zasadami ich
stosowania. (1 godzina)
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 31 marca.
Temat : Wyrażenia ilościowe .
- Wprowadzenie słownictwa związanego z wyrażeniami ilościowymi.
- Zmiana rodzajnika przy przeczeniu. (1 godzina)
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 2 kwietnia.

Język niemiecki

Helena
Ciemnicka

librus

materiały do
samodzielnej pracy

Matematyka

Beata Bućko

Librus, email,
sms, platforma
Discord

Wiadomości wysyłane na
klasową pocztę e-mail,

Librus, e-mail,
skype

materiały i zadania zostaną
przesłane prze dziennik
Librus

Przyroda biologia

Bożena
Karpowicz

platforma Discord

Temat 1: Kleider machen Leute - części garderoby. Temat 2: Rund um
die Mode und Trends. Prosz¦ kontynuować ćwiczenia leksykalne do
numeru 13 włącznie.
Temat: Funkcje trygonometryczne.
Temat: Trygonometria zastosowanie.
Materiały wysyłane na klasową pocztę e-mail.
Temat: Energia – fotosynteza, oddychanie. Przepływ energii.
- rola fotosyntezy w przyrodzie
- oddychanie komórkowe, wyzwalanie energii
- przepływ energii w ekosystemach

Fizyka

Ewa Gobcewicz

Li brus, e-mail,

materiały są przekazywane
za pośrednictwem poczty
librus lub maila (nauczyciel-

Temat:
Barwy i zapachy świata (2 godz, wtorek 31.03.2020)
-wyjaśnienie zjawiska dyfuzji na podst. podręcznika lub innych

Religia
Prawosławna

Grażyna
Karpiuk

librus, e-mail

gospodarz klasy)

dostępnych źródeł
-samodzielne przeprowadzenie eksperymentu-uczeń przy pomocy
telefonu komórkowego nagrywa film-zjawisko dyfuzji , który następnie
wysyła do nauczyciela za pośrednictwem gospodarza klasy(termin
przysłania do gospodarza klasy-7.04.2020)
-uczeń w zeszycie sporządza krótką notatkę nt barw i zapachów

materiały i zadania
zostaną przesłane na

Temat: Wielki Post

librusa

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

Religia
katolicka

s. Tomira
Brzezińska

Librus, e-mail
klasowy, fb

Materiały i zadania zostały
przesłane na e-meila
klasowego

Temat: Wiara, która staje się kulturą 1h

Wychowanie
fizyczne

Sebastian
Mydlarz

Librus, email

Email klasowy, Librus,
Messenger

Email klasowy, Librus, Messenger

Wychowanie
fizyczne

Beata
Suchocka

librus, YouTube

librus, YouTube

Temat: Ćwiczenia na mięśnie pleców. Dlaczego warto wzmacniać plecy?

dziennikarstwo Małgorzata
Półtorak

Czym jest dar wiary? Próba wiary Abrahama, próba wiary dziś
Temat : Jezu ufam Tobie 1h
- Wiara w Boże Miłosierdzie; koronka do Bożego Miłosierdzia

Trening - full body workout, na podstawie udostępnionego materiału
przygotowanie zestawu 5 własnych ćwiczeń.
(45 min x3)

librus, e-mail,
messenger

materiały i zadania zostaną
przesłane mejla klasowego

Temat Świat mediów- przysłanie mi swoich prac ostatecznie do
wtorku 31 marca do godz. 16:00 wysyłając je tylko Librusem lub na e-

mail.

