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

Informacja od nauczyciela
Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Sposób kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy
zdalnej z uczniem

(zakres materiału do realizacji w danym tygodniu,
inne ważne informacje np. terminy zajęć, terminy
wysłania materiałów )
Temat: Charakterystyka szkarłupni (1h)
Zakres materiału:
- budowa i czynności życiowe i rozmnażanie się
szkarłupni;
- przegląd szkarłupni

biologia

Anna Pietryczuk

dziennik
elektroniczny
Librus, Platforma
moodle, e-mail
klasowy, zamknięta
grupa klasowa na
facebooku

materiały i zadania
zostały umieszczone
na platformie moodle
oraz na e-mailu
klasowym

Uczniowie przez dziennik Librus dostaną polecenie
zapoznanie się z tematem w podręczniku (praca z
podręcznikiem). Materiały dodatkowe do zajęć zostaną
umieszczone na platformie moodle.
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Bezkręgowce
(3h)
Zakres materiału:
Na platformie moodle zostaną umieszczone zadania
maturalne do wykonania. Wszystkie wątpliwości będą na
bieżąco wyjaśnianie na grupie zamkniętej klasy na
facebooku.
Czas wykonania zadań: do 07 kwietnia 2020r.

Temat: Lancetnik jako przedstawiciel bezczaszkowców
(2h)
Zakres materiału:
- wspólne cechy strunowców;
- strunowce niższe – bezczaszkowce i osłonice
Uczniowie przez dziennik Librus dostaną polecenie
zapoznanie się z tematem w podręczniku (praca z
podręcznikiem). Materiały dodatkowe do zajęć zostaną
umieszczone na platformie moodle..

chemia

Adam Cudowski

Librus (informacje
bieżące), moodle
(materiały
dydaktyczne)

Temat: Rozwiązywanie maturalnych zadań
rachunkowych z zakresu: stechiometria reakcji, stężenia
roztworu, wydajność reakcji (5h)
materiały i zadania
zostaną przesłane na
platformę moodle

Teoria oraz przykładowe zadania zostały przesłane
Wybrane zadania z arkuszy maturalnych należy oddać do
03.04.2020r. za pomocą przesłania odpowiedzi na mila:
cudowski.adam@gmail.com

historia i
społeczeństwo

Krzysztof Rogowski

Mesenger, Librus,
poczta

Librus,
język angielski

Joanna Wap

Google Classroom,
Google Hangouts

Uczniowie pracują
nad prezentacją
multimedialną, którą
prześlą na maila
nauczyciela
Materiały
zamieszczane na
Google Classroom
Quizizz,

- w tym tygodniu uczniowie pracują nad prezentacją
multimedialną zgodnie z tematami przydzielonymi
wcześniej przez nauczyciela.

1. Temat: Listening: The future of work
Słuchanie: dobieranie opinii do rozmówców.
Wyrażenia opisujące trendy na rynku pracy.

Mail klasy

Google disc,

FOCUS 4 str. 71

Quizlet

HW:

Google Hangouts

Zadanie: The Future of work – Google Classroom

2. Temat: Gender Roles in the 21st Century – reading.
Czytanie- wielokrotny wybór.
Przymiotniki opisujące pracę.

środa

FOCUS 4 -str. 72-73
HW: Workbook 5.4
Deadline: 08.04.20

3. Temat: Reporting verbs – introduction.
Czasowniki wprowadzające w mowie zależnej.
czwartek

Stosowanie na przykładach zdań.
FOCUS4 str. 74
Workbook 5.5 due to 06.04.20

język angielski

język niemiecki

Ewa Chlebińska

Monika Ryczkowska

Librus

Dziennik Librus,
e-mail klasowy,
Messenger, fb

Zadania przesyłane
przez Librusa
Materiały i karty
pracy zostaną
przesłane na

Temat: Praca nad słownictwem dotyczącym domu-opis
miejsca, pomieszczeń i jego wyposażenia./str.23,24/
termin przesłania - następny tydzień 3.04.
Temat: Przyimki z Akkusativem, ćwiczenia gramatyczne.
- utrwalenie przyimków z biernikiem.

klasowego maila/na
grupę Messenger
oraz Quizlet

język polski

język rosyjski

łacina dla
biologów

Aneta Wolańska

Elżbieta Jabłońska

Małgorzata Borowska

librus, e-mail, klasy
2c

Librus, Moodle, email

Librus, e-mail

Opracowane
scenariusze lekcji z
informacjami dla
uczniów, co mają
zapisać w zeszycie,
jakie ćwiczenia
muszą samodzielnie
wykonać.
Materiały
umieszczane na
platformie Moodle,
za pośrednictwem
platformy Librus i
kontakt mailowy
Materiały i zadania
zostały przesłane na
pocztę Librus oraz
e-meila klasowego
platforma Epodręczniki

Termin wysłania : do 30.03
Temat: Am Bahnhof.
- wprowadzenie i utrwalenie słownictwa z zakresu:
informacja kolejowa/ zakup biletów.
Termin wysłania : do 02.04
Temat: Obraz społeczeństwa II połowu XIX wieku w
„Lalce”. (2g)
Temat: Utopia naukowa w powieści B. Prusa. (1g.)
Temat: Zróżnicowanie stylistyczne języka polskiego.
(1g.)
Wysłanie materiałów:
-do 31 marca (1 część)
- do 02 kwietnia (2 część)
Podstawowe cechy charakteru i wyglądu. Opis koleżanki
lub kolegi. (2 godz.)
Email na temat preferowanych i nielubianych cech
charakteru.
Materiały i zadania do wykonania udostępnione przez
Modle.
Temat: Higiena, kosmetyka i ubiór w starożytnym
Rzymie
Praca z platformą edukacyjną E-podręczniki
Przeczytaj tekst dotyczący higieny, kosmetyki i ubioru w
starożytności.
Zapoznaj się z systemem rzymskich łaźni i ich
znaczeniem w życiu starożytnych Rzymian

Należy wykonać wszystkie ćwiczenia do tej lekcji
https://epodreczniki.pl/a/higiena-kosmetyka-i-ubior-wstarozytnym-rzymie/D1AInHz1o
Termin zakończenia zadania : 03. 04. 2020r.
Temat 1: Pole trójkąta
praca z podręcznikiem: Analiza przykładów i ćwiczeń str.
195 - 196

matematyka

Wiesława Suchocka

Librus, Platforma
Moodle,

Moodle –
testy on-line

Grupa zamkni ęta
na FaceBook’u

Praca domowa: Zadania 1-4 str. 197.

Temat 2: Okrąg wpisany w trójkąt i okrąg opisany na
trójkącie.
praca z podręcznikiem: zad 3-5 str. 200, zad 2 str. 204
Praca domowa: zad 1-3 str. 200, zad 1-2 str. 204

religia rzymskokatolicka

Edewou Fo Yao

Librus (grupa
klasowa)

Materiały zostaną
przesłane na Librus.

Temat: MIŁOŚĆ BOGA I MIŁOŚĆ CZŁOWIEKA.
Fragment biblijny: 1 J 5, 2
Temat: Wielki Post
- Znaczenie Wielkiego Postu

religia
prawosławna

Grażyna Karpiuk

librus, e-mail

materiały i zadania
zostaną przesłane na
librusa

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

wychowanie
fizyczne

Jerzy Karpiuk

Librus

Materiał dostępny do
pobrania z librusa

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem
sprawności ogólnej. (1 godzina).
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem
wytrzymałości ogólnej.
Tematy:

wychowanie
fizyczne

Jan Wasilewski

Librus

Materiały i zadania
zostaną przesłane
przez dziennik
Librus

1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
2. Dbamy o prawidłową postawę ciała - zestaw ćwiczeń.
3. 10 zasad zdrowego odżywiania.
Materiały będą przesłane przez pocztę Librus od
30 marca .
Temat :Układ ćwiczeń wolnych-doskonalenie.
Estetyka, tempo, poprawność wykonywania ćwiczeń .

wychowanie
fizyczne

Anna Wysocka

librus, platforma
Moodle

Materiały są
umieszczane na
platformie Moodle i
librus

Zagadnienie wysłane poprzez pocztę mailową. Zadanie
należy wykonać 30.03.2020 i 02.03.2020
2 godz lekcyjne
Temat: Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna a rozwój
intelektualny i społeczny uczniów.
Zagadnienia i teoria będą wysłane w librusie 02.04.2020

godzina
wychowawcza

Anna Pietryczuk

Librus, grupa
zamknięta na
facebook’u

Za pomocą dziennika
Librus zostaną
Uczniom przesłane
materiały do
zapoznania się.

Temat: Jak przymusowa izolacja wpływa na naszą
psychikę? Jak poradzić sobie z lękiem w czasach
pandemii?

