Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 2a w dniach 6.04-117.04 2020r.
Przedmio
t
Język
polski

historia

Język
łaciński i
kultura
antyczna

Imię i
nazwisko
nauczyciela
Anna
Zawadzka

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

Formy pracy zdalnej
z uczniem

Krzysztof
Rogowski

Messenger,
Librus, mail,
platforma
Discord

Zajęcia on-line

Małgorzata
Borowska

Librus, e-mail

Lekcje online oraz
kurs moodle

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne informacje np.
terminy zajęć, terminy wysłania materiałów )
6.04.2020 Temat: Omówienie arkusza maturalnego poziom podstawowy (test i
wypracowanie) – 2 godz. Lekcja online godz. 14.30.
7.04.2020 Temat: Omówienie arkusza maturalnego poziom rozszerzony (1 godz.)
Lekcja online godz. 14.30
8.04.2020 Temat: Impresjonizm w wierszu ,,Melodia mgieł nocnych” - kurs na
platformie moodle, zadania z terminem wykonania do środy 15.04.2020.
15.04.2020 Temat: ,,Moralność pani Dulskiej” G. Zapolskiej spektakl teatralny 2
godz.
16.04.2020 Temat: Charakterystyka bohaterów ,,Moralności pani Dulskiej” – lekcja
online 1 godz.
17.04.2020 Temat: Piszemy interpretację porównawczą (poezja Młodej Polski).
- pn.-pt. w godz. 11-12.00 nauczyciel prowadzi zajęcia online na platformie Discord.
- równolegle uczniowie otrzymują materiały na maila klasowego.
- istnieje możliwość zaliczenia zaległych sprawdzianów wg instrukcji z maila
klasowego.

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

-sprawdzian z Polski 1138-1370 odbędzie się 8 lub 15 kwietnia – decyzja należy do
uczniów
Temat: Otium post negotium, czyli filozofia życia Rzymianina ( gr I, gr II 3godz.)
Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia na platformie dostępne pod tematem Otium
post negotium, czyli filozofia życia Rzymianina
https://epodreczniki.pl/a/otium-post-negotium-czyli-filozofia-zycia-

rzymianina/DtrXifqfc
Termin zakończenia zadania : 08. 04. 2020r.
Temat: Ćwiczenia na przymiotniki deklinacji III

( gr I, gr II 2 godz. )

Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia na platformie dostępne pod tematem
Przymiotniki deklinacji III
https://epodreczniki.pl/a/przymiotniki-iii-deklinacji/DsXUU3hI4
Termin zakończenia zadania : 17. 04. 2020r.
Język
angielski

Anna Łakus

*dziennik
LIBRUS

, * aplikacja

*grupa
zamknięta na FB

* aplikacja QUIZLET

* messenger

* aplikacja
LIVEWORKSHEETS

* platforma
konferencyjna
cLIKMEETING
Język
angielski

Izabela
Kuklińska

Librus, sms, , email

WORDAWALL

Opracowanie leksyki z działu praca- ( cyfrowa karta pracy, podręcznik 3 godz)
List formalny ( podanie o pracę) – opracowanie leksyki.
( cyfrowa karta pracy-1 godz)

* aplikacja TSE

materiały i zadania
zostaną przesłane na

Temat: Szkoła-rozumienie tekstów pisanych

librus i sms

1 godz.
Temat: Mówienie o przyszłości-repetytorium, str.264-265’
2 godz.

Język
francuski

Małgorzata
Sadowska

librus, e-mail

Materiały i zadania
zostaną przesłane na
platformę moodle

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.

Język
niemiecki

Helena
Ciemnicka

librus

Matemat
yka

Beata Bućko

Librus, email,
sms, platforma
Discord

materiały do
samodzielnej pracy

Wiadomości wysyłane
na klasową pocztę email, platforma

Discord, Tablica
idroo

Temat: Rodzajniki, wyrażenia ilościowe, przeczenie – ćwiczenia utrwalające. ( 1
godzina )
- Przypomnienie zasad stosowania rodzajników : określonych, nieokreślonych i
cząstkowych.
- Przyimek „ de „ po przeczeniu i po wyrażeniach ilościowych.
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 16 kwietnia.
Temat: Piercing und Tattoos - zdobienie ciała;
Proszę przeczytać tekst A18 oraz uzupełnić tabelkę oraz przygotować krótką
wypowiedź Bist du Fur Oder Gegen Tattoos Piercing und Warum;
Poniedziałek 6 kwietnia:
Temat: Omówienie sprawdzianu CIĄGI.
7-8 kwiecień:
Temat: Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych .
Materiały wysyłane na klasową pocztę e-mail.
3 godz.
Sroda 15 kwietnia
Temat: Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych
Piątek 17 kwietnia
Temat: Związki między funkcjami trygonometrycznymi.
Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych.
3 godz. +2 godz.

Przyroda biologia

Bożena
Karpowicz

Librus, e-mail,
skype

materiały i zadania
zostaną przesłane
prze dziennik Librus

Temat: Sport, trening, kondycja. Wysiłek fizyczny a zdrowie -2 godz.
- układ ruchu człowieka
-dyscyplina sportu a dieta
- trening wysokogórski
Temat: Formy i źródła zanieczyszczenia środowiska. Organizmy transgeniczne.- 2
godz.
- źródła zanieczyszczenia środowiska

- biologiczne oczyszczalnie ścieków
- zmodyfikowane organizmy w ochronie środowiska
- rośliny GMO – zalety i zagrożenia dla środowiska
Fizyka

Religia
Prawosła
wna

Ewa
Gobcewicz

Grażyna
Karpiuk

Li brus, e-mail,

librus, e-mail

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

Temat: Cykle, rytmy i czas (2 godz, wtorek 06.04.2020)

materiały i zadania
zostaną przesłane
na

Temat: Wielki Post

librusa

Uczeń na podstawie podręcznika lub Internetu:

- wyszukuje wiadomości o zjawiskach okresowych w przyrodzie i metodach pomiaru czasu
- analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące zjawisk okresowych w przyrodzie i metod pomiaru cza
- omawia zjawiska okresowe, które są podstawą kalendarza oraz metody pomiaru czasu
- wyszukuje wiadomości dotyczące historii kalendarza
- analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące historii kalendarza
- analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące historii zegara
Praca domowa dla chętnych (do wyboru jeden z trzech poniższych tematów, termin przesłania 24.04
Uczeń:
1. przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą historii kalendarza
2. przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą rodzajów zegarów
i zasad ich działania
3. przygotowuje opracowanie dotyczące termodynamicznej strzałki czasu

- 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: Triduum Paschalne - 1 hhttps://liblink.pl/D52mqrvX2E
- Wielki Czwartek - ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa; Przykazanie MIŁOŚCI
- Wielki Piątek- Adoracja Krzyża
-Wielka Sobota- Liturgia Wigilii Paschalnej
Uwaga! Pokarmy na stół wielkanocny może pobłogosławić najstarszy, wierzący w domu,
przesyłam formułę :
https://liblink.pl/zeWRqh1trA

Temat: Pacha chrześcijańska - ZMARTWYCHWSTANIE 1h
- Wiara paschalna; Chrystofanie; Pusty grób,
- Czy Jezus zmartwychwstał i zmartwychwstaje we mnie?
Zapoznajcie się:
https://liblink.pl/uA1dibW8h0

Wychowa
nie
fizyczne

Sebastian
Mydlarz

Librus, email

Email klasowy,
Librus, Messenger

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

dziennika Małgorzata
rstwo
Półtorak

librus, e-mail,
messenger

materiały i zadania
zostaną przesłane na
email klasowy do
13.04

Temat: Organizacja pracy w redakcji. Kiedy zaczyna się dzień pracy w redakcji, kto,
za co odpowiada. Co to są kolegia redaktorskie. Czy w klasie da się stworzyć zespół
redaktorski?
1 godz.

Wychowa
nie
fizyczne

Beata
Suchocka

Librus

Informacje będą
przekazane przez
librus, strony

Temat: Jak ocenić poprawność swojej masy ciała – interpretacja własnego wskaźnika
masy ciała BMI
(45 min x1)
Temat: Stretching – forma aktywności ruchowej dla każdego i wszędzie.

internetowe,
YouTube

Zalety ćwiczeń oraz podstawowe zasady ich wykonywania.
(45 min x 2)

