Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 2e w dniach 6,7,8 kwietnia 2020r. oraz 15,16,17 kwietnia 20r.
Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Sposób kontaktu
z nauczycielem

Język angielski

Anna Łakus

Dziennik Librus,
Grupa zamknięta
na FB, messenger,
platforma
konferencyjna
clckkmeetin,

Formy pracy zdalnej z uczniem

aplikacja Quizlet,
aplikacja Wordwall,
aplikacje TES- cyfrowa karta
pracy
aplikacja- LIVEWORKSHEETS

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w
danym tygodniu, inne ważne
informacje np. terminy zajęć,
terminy wysłania materiałów )
Opracowanie leksyki z działu praca- (
cyfrowa karta pracy, podręcznik 3
godz)
List formalny ( podanie o pracę) –
opracowanie leksyki.
( 1 godz)
Podręcznik ( strony 48-51)

List formalny ( podanie o pracę)
formułowanie wypowiedzi pisemnej (
cyfrowa karta pracy -2 godz)
Ćwiczenia konwersacyjne- Job
interview ( cyfrowa karta pracy- 2
godz)
Podręcznik(strony 58-61)

Język angielski

Joanna Laudańska

Dziennik
LIBRUS, email

aplikacja Quizlet

Temat: Ćwiczenia utrwalające
czytanie ze zrozumieniem: Does
music help you study? Linki i zadania

zostały wysłane przez pocztę Librus i
są dostępne do rozwiązania na
quizlecie. (2 godz.)
Temat: Leksyka w tekście: kolokacje
cz.1 (j.w.).
Temat: Leksyka – rozszerzenie
wiadomości (idiomy i wyrażanie
opinii przy ich pomocy).
Słówka i testy do nich są do
rozwiązywania na quizlecie.
Temat: Ćwiczenia utrwalające
czytanie ze zrozumieniem: Does
music help you study? Linki i zadania
zostały wysłane przez pocztę Librus i
są dostępne do rozwiązania na
quizlecie. (2 godz.)
Temat: Leksyka w tekście: kolokacje
cz.1 (j.w.).
Temat: Leksyka – rozszerzenie
wiadomości (idiomy i wyrażanie
opinii przy ich pomocy).
Słówka i testy do nich są do
rozwiązywania na quizlecie.

Helena Ciemnicka

Librus

Librus

Język niemiecki

Dorota Bielicka
Język polski

Historia

Grezgorz Radłowski

Li brus i klasowy
e - mail

Librus, e-mail,
dysk Google,
platforma Moodle

Zadania do lektury zostały
przesłane na klasowy e – mail i
informację umieszczono na
Librusie

Zadanie zostało przesłane na
dziennik Librus oraz pocztę
klasową

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;

Klasy 2 a d e
.
T: Poetyka polskiej powieści
realistycznej na przykładzie „Lalki”.
Typy narracji. Realizm a naturalizm.
Opis obrazu G. Courbeta
„Kamieniarze”.(6 – 7. 04 –2 godziny)
T: Charakterystyka polskiego
społeczeństwa doby pozytywizmu.
Ocena realizacji programu polskich
pozytywistów. Realizm krytyczny w
„Lalce” (17.04 – 2 godziny)
6-8 kwietnia
Temat: Wielkie odkrycia geograficzne
(2 godz.)
1. Przyczyny wielkich odkryć
geograficznych
2. Przebieg wypraw geograficznych
3. Znaczenie wielkich odkryć
geograficznych
Materiały i zadania zostaną przesłane
na pocztę mailową klasy 6 kwietnia
Temat: Ekspansja kolonialna (1 godz.)
1. Podbój i kolonizacja Nowego
Świata
3. Imperium Hiszpańskie i

Portugalskie w Nowym Świecie
4. Kolonizacja Ameryki Północnej - początek
XVI wiek.

Materiały i zadania zostaną przesłane
na pocztę mailową klasy 5 marca.
Lekcje będą prowadzone na
platformie Discord
15-17 kwietnia
Temat: Europa w okresie wielkich
odkryć geograficznych. (2 godz.)
1. Przemiany demograficzne i
społeczne w Europie w XVI i na
początku XVII wieku.
2. Postęp techniczny i zmiany w
produkcji rolnej
3. Narodziny kapitalizmu i gospodarki
wolnorynkowej
4. Dualizm gospodarczy Europy
Materiały i zadania zostaną przesłane
na pocztę mailową klasy 5 marca.
Lekcje będą prowadzone na
platformie Discord
Krzysztof Maleszewski
WOS

Lekcja na żywo on-line prowadzona na FB
w grupie klasy

Lekcje odbywają się one zgodnie z
planem lekcji, tzn.:
- w dniach i godzinach planu lekcji (4
godz. tygodniowo)
- wg programu nauczania, realizując
po kolei zaplanowane lekcje
- on-line, na żywo na FB, na grupie

klasy
- zadawanie ewentualnie jakichś prac,
podawanie terminów ich pisania,
rozwiązywania, przesyłania informowanie uczniów na bieżąco
podczas lekcji
Wychowanie
fizyczne

Beata Suchocka

Wychowanie
fizyczne

Krzysztof Wojszko

Li brus

Li brus, email

Informacje będą przekazane przez
pocztę na librusie

Materiały i zadania w wersji
pisemnej i krótkie filmy z
trningiem na Youtube, wysyłam
na maile klasowe.

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

6.04.20 Temat: Dbałość o zdrowie
jako główny element
edukacji zdrowotnej (15.00-16.00).
- 16.04.20 Temat: Nie ma tego złego
co by na dobre nie
wyszło, jak radzić sobie z
problemami pozytywne
aspekty trudnych doświadczeń
(godz. 16.00-17.00)
- 17.04.20 Temat: Doskonalenie
poznanych ćwiczeń
gimnastycznych, samodzielne
prowadzenie ćwiczeń

przygotowujących organizm do
wysiłku
(godz. 10.00-11.00)
Ćwiczenia utrwalające oraz
konsultacje online.
Jolanta Świerzyńska
matematyka

Librus, e-mail,
formularz google,
moodle (forum na
kursie)

Materiały są umieszczane na
platformie moodle oraz wysyłane
na e-mail klasowy i librusa

Temat: Funkcje trygonometryczne
kąta ostrego w trójkącie
prostokątnym(2godz)



określenie sin, cos, tg w trójkącie
prostokątnym,
Wartości funkcji tryg. dla kątów
30,45,60

Temat: Rozwiązywanie zadań
dotyczących funkcji
trygonometrycznych kąta ostrego w
trójkącie prostokątnym.(1 godz)

Język francuski

Małgorzata Sadowska

LIBRUS, email

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.
.

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.
Przyroda (
biologia)

Bożenia Karpowicz
Li brus, email ,
Skype

Ewa Gobcewicz
Przyroda (
fizyka)

Li brus , email

materiały i zadania zostaną przesłane prze
dziennik Librus

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

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
Temat:
Cykle, rytmy i czas (2 godz, wtorek
06.04.2020)
Uczeń na podstawie podręcznika lub
Internetu:

- wyszukuje wiadomości o zjawiskach okresowych w przyro
- analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące zjawisk okre

- omawia zjawiska okresowe, które są podstawą kalend
- wyszukuje wiadomości dotyczące historii kalendarza

- analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące historii kalen
- analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące historii zega
Praca domowa dla chętnych (do wyboru jeden z trzech pon
Uczeń:
1. przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą
2. przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą
i zasad ich działania
3. przygotowuje opracowanie dotyczące termodynam

Religia
(prawosławna)

Grażyna Karpiuk

Librus

Librus

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 przez uczniów na
wygenerowany meil klasowy.

i

Temat: Wielki Post

Temat: „Piekło czy niebo ?”
- Co teologia chrześcijańska mówi o
losach duszy człowieka po śmierci?”
- Jaką wizję piekła i nieba przedstawia
teologia chrześcijańska ?
Na podstawie wybranych
dokumentów Kościoła np. KKK.
T: „Drogi i bezdroża fałszywych
wyborów”
- co to są sekty ?
- jakie niosą niebezpieczeństwa dla
życia chrześcijanina ?
Praca na podstawie artykułów o
zagrożeniu ze strony sekt
zamieszczonych na serwerze
chrześcijańskim.

