Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 2 d w dniach 30 marca- 3 kwietnia 2020r.

Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Sposób
kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy zdalnej z uczniem

Język polski

Łukasz
Wiśniewski

librus, e-mail,

materiały i zadania zostaną przesłane za
pośrednictwem dziennika elektronicznego,

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne
ważne informacje np. terminy zajęć, terminy wysłania
materiałów )
(30.03) Temat: Realizm w malarstwie XIX w. na
przykładzie Józefa Chełmońskiego
Sprawdzenie pracy domowej. Wprowadzenie do tematu i
zadania do wykonania zostaną przesłane uczniom za
pośrednictwem dziennika Librus. Zadania należy wykonać
do wtorku (31.03.2020r.) W pracy zostaną wykorzystane
obrazy znajdujące się w podręczniku szkolnym
(31.03) Temat: Filozofia pozytywizmu.
Analiza fragmentu tekstu Augusta Comte i praca z
tekstem. Uczniowie opracują notatkę dotyczącą wielkich
idei pozytywistycznych.
(31.03) Temat: Program nowej epoki w wierszu Adama
Asnyka „Do młodych”.
Przypomnienie idei, jakie towarzyszył twórcom
romantycznym i konfrontacja ich z nową epoką –
pozytywizmem. Zadania do wykonania zostaną wysłane
przez dziennik Librus.
(3.04) Temat: Jak wyglądał patriotyzm w „Nad Niemnem”
Elizy Orzeszkowej.
Teoria, jak i zadania do wykonania dotyczące fragmentu

teksu zamieszczonego w podręczniku zostaną wysłane do
uczniów za pośrednictwem dziennika Librus.

Matematyka

Piotr Worobiej

Librus,
platforma edukacyjna IV LO
Moodle,
klasowy adres
e-mail
librus, e-mail,

Wykonanie zadań zgodnie z instrukcją i
wykorzysta-niem materiałów zamieszczonych na platformie edukacyjnej IV LO
– Mood-le

Chemia

Ewa Noskowicz

Biologia

Celina Bieła

Librus, klasowy
adres e-mail

Materiały zostaną wysyłane na e-mail
klasowy, pocztę Librus

Język

Ewa Polanis

Li brus, e-mail

Strona internetowa

Materiały są wysyłane na e-mail klasowy,
pocztę Librus lub dysk Google

Temat: Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. (1 godz.)
Temat: Procent składany. (2 godz.)
- Zadania, materiały i instrukcje do nich będą pojawiały się
sukcesywnie w ciągu tygodnia na platformie edukacyjnej
IV LO.
Temat: Przebieg reakcji po zmieszaniu substratów w
stosunku niestechiometrycznym – rozwiązywanie zadań.
(1h)(30.03.20)
Temat: Ustalanie wzoru związku chemicznego.
- (2h) (1.04.20)
Temat: Ustalanie składu mieszaniny. (2h) (2.04.20)
Zadania, materiały i instrukcje do nich będą pojawiały się
sukcesywnie w ciągu tygodnia z terminami realizacji.
Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu- ryby, płazy.
Rozwiązywanie zadań maturalnych
- (2 godz.)
Zadania do wykonania zostaną przesłane uczniom za
pośrednictwem -mail klasowy (30.03. )Zadania należy
wykonać do środy (1.04.2020r.)
Temat: Przystosowania gadów do życia na lądzie. (2 godz)
Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych. (1 godz)
-budowa zewnętrzna
- budowa narządów wewnętrznych
Zadania do wykonania z terminami zamieszczone zostaną
na e-mail klasowy
Temat: Sprawdzian wiadomości- ryby, płazy.
Termin 3.04
Temat: Redagowanie listu nieformalnego – powtórzenie i

angielski

Język
angielski

Język
niemiecki

Język rosyjski

Religia

www.gettinenglish.com
https://www.youtube.com/watch?v=TLJ
DlX2I6FI

Małgorzata
Haraburda

librus, e-mail,
google
classroom,
hangouts i
skype
(komunikatory)

materiały i zadania zostaną przesłane
google classroom lub dziennikiem
internetowym

Helena
Ciemnicka

librus

materiały i zadania zostaną przesłane za
pośrednictwem dziennika
elektronicznego,

Barbara
Ostaszewska

Librus, mail,
kontakty
zbiorowe i
indywidualne

Wyślę zdjęcia lub nagrania z
objaśnieniami , sprawdzę niektóre prace
domowe i prześlę wiadomość zwrotną

Librus
(wiadomości),
adres meilowy
wygenerowany

Materiały w postaci linków oraz pytań
problemowych są wysyłane uczniom
przez wiadomości w librusie natomiast
wypowiedzi są odsyłane przez uczniów na

Robert Sołowiej

utrwalenie układu listu, stylu i słownictwa przy użyciu
kanału do nauki pisania listów prywatnych
https://www.youtube.com/watch?v=TLJDlX2I6FI
Temat: Redagowanie listu prywatnego – powtórzenie
powszechnie używanych zwrotów przy użyciu strony
internetowej https://www.gettinenglish.com/maturapisemna-list-prywatny/ oraz utrwalenie notatki z klasy
pierwszej.
Temat: Redagowanie listu nieformalnego –sprawdzenie
umiejętności pisania listów prywatnych. Termin przesłania
listów 03.04.20.
1 Zadania i strategie egzaminacyjne-praca z tekstem
czytanym.
Zadania zostaną przesłane w dniu poprzedzającym zajęcia
z klasą.
2. Lekcja online- Umiejętności- sposoby wyrażania
akceptacji i braku akceptacji-argumentowanie.
3. Gramatyka: czasowniki modalne. Zadania zostaną
przesłane w dniu poprzedzającym zajęcia z klasą.
Temat 1: Kleider machen Leute - cz¦±ci garderoby.
Temat 2: Rund um die Mode und Trends.
Prosz¦ kontynuowa¢ ¢wiczenia leksykalne do numeru 13
wª¡cznie.
Temat: Omówienie najczęściej popełnianych błędów w
zadanych uprzednio zadaniach
Temat: Wyrażanie swojej opinii dotyczącej cech
charakteru. Co można kupić w prezencie opisywanej
osobie?
T: „Media szansa czy zagrożenie ?”
- Które media obecnie są najczęściej używane ?
- Jak można je „wykorzystać” do celów religijnych ?
Praca własna w oparciu o artykuły o tematyce religijnej.

Łacina dla
biologów

Małgorzata
Borowska

dla każdej klasy.

wygenerowany meil klasowy.

T: „Nadzieja zawieść nie może” Rz 5,5
- nadziej w życiu chrześcijanina w oparciu o fragment
Pisma Św.

Librus, e-mail

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

Temat: Higiena, kosmetyka i ubiór w starożytnym Rzymie

platforma Epodręczniki

HIS

Marek
Kawczyński

Grupa klasowa
na Fb, wirtualna
klasa na
platformie
classroom

Materiały umieszczane są na platformie
classroom
Praca zdalna z E-podręcznikiem

Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki
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: Chiński tort i indyjska perła
1.
Imperializm
2.
Modele XIX wiecznego kolonializmu
3.
Podporządkowanie Indii Brytyjczykom
4.
Indie perła w brytyjskiej koronie
5.
Podział chińskiego tortu
Materiały zastaną przekazane uczniom do 27 marca
Konsultacje z uczniami 31 marca (2 godziny) według planu
lekcji (wyjaśnianie problemów związanych z tematem i
przesyłanym zadaniem)
Temat: Japonia przymusowe otwarcie
1.
Pod rządami szogunów
2.
Pierwsze kontakty z Europejczykami
3.
Japońska izolacja
4.
Otwarcie drzwi
5.
Relacje Japończyków na otwarcie
6.
Reformy epoki Meiji

Wychowanie
fizyczne

Rafał
Morozewicz

librus, e-mail

materiały i zadania zostaną przesłane na
librusa

Wychowanie
fizyczne

Katarzyna
Ciepły

librus, e-mail

materiały i zadania zostaną przesłane na
librusa

7.
Kształtowanie mocarstwa
Materiały zastaną przekazane uczniom do 31 marca
Konsultacje z uczniami 1 kwietnia (2 godziny) według
planu lekcji (wyjaśnianie problemów związanych z
tematem i przesyłanym zadaniem)
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową - mechanika
sędziowania, interpretacja i najnowsze tendencje
sędziowania.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. uda (mm.
czworogłowy uda i mm. dwugłowy uda). Przykładowy
zestaw ćwiczeń dostosowany do poziomu sprawności
fizycznej ucznia.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. brzucha (mm.
brzucha prosty wew. i zew. oraz mm. skośne brzucha
wew. i zew.). Przykładowy zestaw ćwiczeń dostosowany
do poziomu sprawności fizycznej ucznia.
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: 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

Wychowanie
fizyczne

Jan Wsilewski

librus,

Materiały i zadania zostaną przesłane
przez dziennik Librus

Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa, email.
Tematy:
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 .

