Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy II G w dniach 6.04  17.04 2020r.
Przedmiot

Język polski

Fizyka

Matematyka

Godzina
wychowawcza

Informatyka

Imię i nazwisko
nauczyciela

Katarzyna
Ostaszewska

Mariola MuchaGrabowska

Sposób
kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy
zdalnej z uczniem

Librus, e-mail
klasy

Materiały i zadania
zostaną przesłane
przez dziennik
Librus
i na e-mail klasy

Librus, e-mail,
telefon

Jolanta
Świerzyńska

Librus, e-mail,
platforma
MOODLE
(4lo),
Google Disc

Jolanta
Świerzyńska

Librus, e-mail,
Moodle
(forum na
kursie)

Mariusz Łapiński

librus, e-mail,
dysk Google,
Skype

Librus, e-mail,
telefon

Lekcja, materiały,
instrukcje
zamieszczono w
kursie:
„Matematyka” oraz
wysyłane są na
pocztę klasową i
Librusa
Wiadomości
umieszczane są
platformie Moodle
oraz wysyłane na email klasowy i
Librusa
materiały i zadania
udostępnione na
dysku, dostępne
poprzez link na
librusie, film
instruktażowy na

Informacja od nauczyciela
(zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne informacje np. terminy zajęć,
terminy wysłania materiałów )
Temat: „Wesele” Wyspiańskiego jako dramat symboliczny. ( 1 godz. )
Materiały i instrukcje dla ucznia zostaną wysłane do 6.04.2020 r. marca. Termin wykonania zadań: 15.04.2020 r.

Temat: Gdzie pan znalazł tak doskonałego scenarzystę? Ekranizacja Wesela. (2 godz.)
Temat: Recenzja „Wesela” na podstawie dramatu S.Wyspiańskiego. ( 1 godz.)
Materiały i instrukcje dla ucznia zostaną wysłane do 15.04.2020 r. Termin wykonania zadań: 20.04.2020 r.

Temat: Rozwiązywanie zadań – fale mechaniczne (x2)
Temat: Powtórzenie – fale mechaniczne
Temat: Sprawdzian – fale mechaniczne (15.04.). !
Temat: Podstawowe pojęcia termodynamiki.
Temat: Pojęcie ciepła, ciepło właściwe.
Uczniowie otrzymują pakiety (teoria, przykłady, wskazówki) i konkretne zadania do wykonania
– krok po kroku – do każdej lekcji. Zadania do wykonania ze zbioru, podręcznika i przesłane w
zestawie.
Sprawdzian odbędzie się w formie, o której uczniowie zostaną poinformowani odpowiednio
wcześniej.
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących pól czworokątów (3godz)
Temat: Pojęcie ciągu (2godz)
 sposoby opisywania ciągów,
 określenie rekurencyjne
Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących ciągów (2godz)
Temat: Monotoniczność ciągu (1 godz)

Kontakty z wychowawcą w razie potrzeb przez
Librus, e-mail, Moodle (forum na kursie), telefon.

06.04.2020 2G 2.grupa
Temat: Pakowanie plecaka – metoda zachłanna i dynamiczna.(2h)
07.04.2020 2G 1.grupa, 2G 2.grupa
Temat: Wyszukiwanie wzorca w tekście (1h)
16.04.2020 2G 1.grupa
Temat: Znajdowanie w ciągu podciągów o podanej własności.(2h)

youtube

Joanna Wap

Język angielski

Izabela Łapuć

Język hiszpański

Język niemiecki

Historia i
Społeczeństwo

Małgorzata Janusz

Monika
Ryczkowska

Małgorzata
Grabowska

Librus,
Google
Classroom,
Google
Hangouts
Mail klasy

Materiały
zamieszczane na
platformie Google
Classroom
Quizizz,
Quizlet
Google disc,
Google Hangouts

Librus, email, tel,
WhatsApp

Materiały do oceny
mają być przesłane
na librusem,
materiały do
kontroli zdjęcie na
WhatsAppie

Librus, e-mail

Materiały, zadania i
potrzebne linki
przesłane przez
Librus oraz e-mail
grupowy

Dziennik
Librus,
e-mail
klasowy,
Messenger, fb

Li brus,
platforma
MOODLE
(4lo), Googledysk

Materiały i karty
pracy zostaną
przesłane na
klasowego
maila/na grupę
Messenger oraz
Quizlet

Lekcja, materiały,
instrukcje w kursie:
„Historia”

Implementacja tekstów , operacje na tabeli 1 – wymiarowej, funkcje zwracające wartość utrwalenie i poszerzenie wiadomości.
Informacje o linkach, zadaniach i ich realizacji zostaną wysłane dziennikiem librus do godz. 1000
dnia, w którym będą realizowane tematy.
1. Temat: Listening practice – multiple choice.
Słuchanie- dobieranie wypowiedzi.
Learning a new skill – speaking.
FOCUS 5 U2.5 p.22
Materiały na Google Classroom
2. Temat: Accuracy with articles.
Zasady używania przedimków z rzeczownikami abstrakcyjnymi, zbiorowymi. SB p21
3. Temat: Accuracy with articles – practice. Wb. p.35
4. Temat: Focus review 2 – vocabulary and grammar
SB str. 26
Temat: Człowiek - ćwiczenia leksykalno gramatyczne. Przedstawianie i opisywanie wyglądu,
cech charakteru, uczuć i emocji.
str 18, 19,plus zdania do tłumaczenia na whatsupie
Temat (8.04.): Jak dojść do... ? – pisanie cd.
Kontynuacja pracy z poprzedniego tygodnia. Na ocenę. Przypominam o nieprzekraczalnym
terminie przesyłania gotowych tekstów na gmaila (8.04)
Temat (15.04.): Pogoda – słownictwo ( 1godz.)
Temat (17.04.): Klimat Hiszpanii- praca z tekstem ( 1 godz.)
Teoria i zadania zostaną wysłane przez pocztę Librus oraz na adres grupowy.
Temat 1: Ostern kommt bald.
Poznajemy słownictwo związane ze świętami Wielkanocy
oraz zwyczaje i tradycje obchodzenia tych świąt w krajach niemieckojęzycznych.
Temat 2: Wir fragen nach dem Weg.
Poznajemy słownictwo z zakresu pytanie o drogę.
Temat 3: Zdania złożone podrzędnie z dass/ob/weil.
Ćwiczenia gramatyczne.
Termin wysłania materiałów zgodnie z rozkładem lekcji.
Temat: Katyń 1940. Zbrodnia katyńska - jej historyczne i polityczne konsekwencje
Uczniowie obejrzą film: Katyń (na filmweb.pl)
oraz wykonają ćwiczenie – do odesłania na Moodle do piątku 17.04
Uczniowie wysyłają zadanie z poprzedniego modułu do 17.04
Temat: Kultura rycerska w średniowiecznej Europie
Temat: Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe

Uczniowie obejrzą film: Średniowieczna Europa – rycerze i turnieje_cz_1 (kanał yt)
Pełna informacja na platformie: norwid.bialystok.pl
Rysunek
architektoniczny

Piotr Koda

librus, e-mail,

materiały i zadania
zostaną przesłane
na
e-maila klasowego,
dziennik librus

Sebastian Mydlarz

Librus, email

Email klasowy,
Librus, Messenger

Rafał Morozewicz

Librus, e-mail,
grupa
klasowa,
kontakt
indywidulny z
uczniem

Materiały są
umieszczone na
platformie modle
oraz są wysłane na
e-mail każdej klasy.

Beata Suchocka

librus

Informacje będą
przekazane przez

Wychowanie
fizyczne

Temat: Style w architekturze
z uwzględnieniem malarstwa – okres wczesnego gotyku. Odesłanie do wirtualnego obejrzenia
malarstwa w galerii sztuki. Link do galerii sztuki wysłany będzie na e-maila klasowego.
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu. Ćwiczenia
rozciągające. (2x ok. 45 min.)
Temat: Zestaw ćwiczeń wzmacniających z obciążeniem własnego ciała. Mały obwód stacyjny.
Ćwiczenia rozciągające. (2x ok. 45 min.)
Temat : Edukacja prozdrowotna. Aktywność fizyczna a odporność organizmu. (45 min.)
Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną – mechanika sędziowania, interpretacja i najnowsze
tendencje sędziowania. – czas lekcji : 45 ‘
Pomoce dydaktyczne: https://zprp.pl/zprp/regulaminy-i-przepisy
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LWXFQZPA/wytycznelipiec-2018.pdf
Temat: Wykorzystujemy ćwiczenia aerobiku i treningu siłowego w celu utraty nadmiaru tkanki
tłuszczowej. – czas lekcji – 2 x 30 ‘
Pomoce dydaktyczne: https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczeniaodchudzajace/trening-na-redukcje-tkanki-tluszczowej-plan-treningowy-dla-poczatkujacych-aaBaZB-sNCo-A3ER.html
https://zdrowieikondycja.pl/strefa-spalania-tluszczu-mit/
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/aerobikodchudzanie-ile-kalorii-spalisz-cwiczac-aeroby-aa-4S1p-kUc3-KEuh.html
https://www.youtube.com/watch?v=bBhJD8A_Lik
Temat: Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.
(czas trwania lekcji 2x45’)
Pomoce dydaktyczne:
1. Uczeń wymienia choroby cywilizacyjne i ich główne przyczyny.
2. Uczeń potrafi wyszukać informacje dotyczące znaczenia aktywności fizycznej w
prewencji chorób cywilizacyjnych.
3. Uczeń przejawia dbałość o własne zdrowie i dąży do zapobiegania chorobom
cywilizacyjnym poprzez aktywność fizyczną.
http://www.krynica.pl/Aktywno%C5%9B%C4%87-fizyczna-kontra-chorobycywilizacyjne-c303.html
https://www.forumzdrowia.pl/artykul/rola-wysilku-fizycznego-w-profilaktyce-chorobcywilizacyjnych;5728984.html
Temat: Jak ocenić poprawność swojej masy ciała – interpretacja własnego wskaźnika masy
ciała BMI (45 min x1)

librus, YouTube

Jan Wasilewski

Grażyna Karpiuk

Librus

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 .

librus, e-mail

Materiały i
zadania zostaną
przesłane na
librusa

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

librus, e-mail

Materiały i zadania
zostaną przesłane
na Librusa ucznia.

Tematy lekcji:
1) Temat: Sympatycznie czy sensownie, czyli jak przyjąć krzyż Chrystusa?
2) Temat: Jak będzie na końcu?
3) Temat: Jak będzie na końcu? c.d.

Religia

Ks. Tadeusz Tyl

Materiały i
zadania zostaną
przesłane przez
dziennik Librus

Temat: Stretching – forma aktywności ruchowej dla każdego i wszędzie.
Zalety ćwiczeń oraz podstawowe zasady ich wykonywania. (45 min x 3)

