Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy

II i

w dniach 30.03 -3.04.2020r.

Wychowawca : Małgorzata Sadowska
Przedmiot

Imię i
nazwisko
nauczyciela

Sposób kontaktu
z nauczycielem

Formy pracy zdalnej z uczniem

Język polski

Dorota
Bielicka

librus, e-mail

Materiały są przesyłane na e-mail uczniów.

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu,
inne ważne informacje np. terminy zajęć, terminy
wysłania materiałów )
T: Realizm w wydaniu B. Prusa.
T: Realizm a naturalizm (fr. „Germinal” Zoli i „Wiernej
rzeki „ Żeromskiego) – 2 godziny
T: „Pani Bovary” Flauberta (karta pracy” – 2 godziny

Język angielski

Ewa Polanis

librus
email

Strona internetowa
www.gettinenglish.com
https://www.youtube.com/watch?v=TLJDlX2I6FI

Język angielski

Izabela
Łapuć

łibrus, e- mail, tel,
whatsupp

Materiały do oceny mają być przesłane na librusa,
materiały do kontroli- zdjęcie na whatsupie.

T: Uważne czytanie – „Kto naprawdę jest realistą?”
Witkacy
Temat: Redagowanie listu nieformalnego –
powtórzenie i 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/matura-pisemna-listprywatny/ oraz utrwalenie notatki z klasy pierwszej.
Temat: Redagowanie listu nieformalnego –
sprawdzenie umiejętności pisania listów prywatnych.
Termin przesłania listów 03.04.20.
Temat :
Człowiek - ćwiczenia leksykalno gramatyczne.

Język rosyjski

Barbara
librus, platforma
Ostaszewska edukacyjna
moodle

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

Język francuski

Małgorzata
Sadowska

librus, e-mail

Materiały i zadania zostaną przesłane na
platformę moodle

Wiedza o
społeczeństwie

Krzysztof
Maleszewski

FB, sms, librus,
tel., email

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

Przedstawianie i opisywanie wyglądu, cech
charakteru, uczuć i emocji.
str10. 11. 12.13. 14.15. 17
Rozwiązania oraz komentarze przez grupę na
whatsupie.
Temat: Omówienie najczęściej popełnianych błędów
w zadanych uprzednio zadaniach
Temat: Wyrażanie swojej opinii dotyczącej cech
charakteru. Co można kupić w prezencie opisywanej
osobie?
Temat: Rodzajniki cząstkowe
- Przypomnienie wiadomości na temat rodzajników
określonych i nieokreślonych.
- Zapoznanie z formami rodzajników cząstkowych
oraz zasadami ich stosowania. (1 godzina)
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformie
moodle do 31 marca.
Temat : Wyrażenia ilościowe .
- Wprowadzenie słownictwa związanego z
wyrażeniami ilościowymi.
- Zmiana rodzajnika przy przeczeniu. (1 godzina)
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformie
moodle do 2 kwietnia.
Lekcje odbywają się one zgodnie z planem lekcji, tzn.:
- w dniach i godzinach planu lekcji (3 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

Historia

Marek
Kawczyński

Platforma
Discord,
Grupa klasowa na
Fb, wirtualna
klasa na
platformie
classroom

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

Temat: Kryzys schyłku średniowiecza
1. Czarna śmierć
2. Kryzys gospodarczy
3. Bunty społeczne
4. Niewola awiniońska
5. Ruchy reformatorskie w Kościele
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się
31 marca w godzinach 12.00-12.45
Temat: Europa środkowo-wschodnia
1. Czechy…
2. Wojny Husyckie
3. Imperium Osmańskie
4. Węgry
5. Uniezależnienie się Rusi od Mongołów
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się
1 kwietnia w godzinach 12.00-12.45
Temat: Kultura Polska w średniowieczu
1. Początki kultury łacińskiej
2. Ośrodki kultury
3. Dziejopisarstwo
4. Rola Akademii krakowskiej
5. Rozwój cywilizacyjny…
6. Literatura
7. Gotyk
Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się
2 kwietnia w godzinach 12.00-12.45
Temat: Powtórzenie wiadomości
Dział 6. Schyłek średniowiecza
Praca z tekstami źródłowymi
Quiz Historyczny
Prezentacja multimedialna Kultura średniowiecznej
Europy
Omówienie tematów pracy pisemnej z Działu

Wirtualna lekcja na Platformie Discord odbędzie się
3 kwietnia w godzinach 12.00-13.30
Temat: Trygonometria - zastosowanie. ( 1h)
Temat: Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych (1h)
Temat: Związki między funkcjami
trygonometrycznymi (2h)

Matematyka

Jolanta
Świerzyńska

librus, e-mail,
platforma
MOODLE (4lo),
Google-dysk

Przyroda biologia

Bożena
Karpowicz

Librus, e-mail,
skype

materiały i zadania zostaną przesłane przez dziennik
Librus

Temat: Energia – fotosynteza, oddychanie. Przepływ
energii.
- rola fotosyntezy w przyrodzie
- oddychanie komórkowe, wyzwalanie energii
- przepływ energii w ekosystemach

Przyrodafizyka

Ewa
Gobcewicz

librus, e-mail,

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

Temat:
Barwy i zapachy świata (2 godz, wtorek 31.03.2020)
-wyjaśnienie zjawiska dyfuzji na podst. podręcznika
lub innych dostępnych źródeł
-samodzielne przeprowadzenie eksperymentu-uczeń
przy pomocy telefonu komórkowego nagrywa filmzjawisko dyfuzji , który następnie wysyła do
nauczyciela za pośrednictwem gospodarza
klasy(termin przysłania do gospodarza klasy7.04.2020)
-uczeń w zeszycie sporządza krótką notatkę nt barw i
zapachów

Religia
Prawosławna

Grażyna
Karpiuk

librus, e-mail

materiały i zadania zostaną przesłane na
librusa

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

Lekcja, materiały, instrukcje zamieszczono w kursie:
„Matematyka” oraz wysyłane są na pocztę klasową i
Librusa

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa)
Religia
katolicka

Ks. Tadeusz
Tyl

Librus, email
Materiały i zadania zostaną przesłane na librusa
nauczyciela:
ucznia.
tadzik1973@o2.pl

Tematy lekcji:
1) Temat: Duchowa jedność Europy.
2) Temat: Wiara, która staje się kulturą.

Wychowanie
fizyczne

Rafał
Morozewicz

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

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

Wychowanie
fizyczne

Katarzyna
Ciepły

librus, e-mail

materiały i zadania zostaną przesłane na librusa

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
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową.
- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami
gry w p. siatkową
- rola sędziego
- prawa i obowiązki zawodnika
- zasady fair play
Temat: Ćwiczenia przy muzyce - aerobic.

- wzmacnianie mięśni brzucha i nóg
- kształtowanie ogólnej koordynacji ruchowej
- ćwiczenia w rytm tanecznej muzyki

Godzina
wychowawcza

Małgorzata
Sadowska

librus, e-mail

Materiały przekazywane są na pocztę klasową i przez
librusa.

Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-mail.
Jak znaleźć motywację do nauki w nowej sytuacji
nauczania ?

