Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 3a w dniach 30 marca – 3 kwietnia 2020r.
Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Sposób kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy
zdalnej z uczniem

Historia

Krzysztof Rogowski

Messenger, Librus,
e-mail, platforma
Discord

Nauczyciel przesyła
uczniom materiały na
maila klasowego,
prowadzi zajęcia
online na Discordzie

Katarzyna Nurkowska

Librus,
e-mail

Lekcje dostępne w
internecie pod
wskazanym adresem,
e-mail

Język polski

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu,
inne ważne informacje np. terminy zajęć, terminy
wysłania materiałów )
- uczniowie spotykają się codziennie na zajęciach online
na platformie Discort – 9.00
- uczniowie otrzymują materiały na maila klasowego, są
to zagadnienie powtórzeniowe z klasy 1 i inne.
- istnieje możliwość zaliczenia zaległych sprawdzianów
wg instrukcji z maila klasowego.
Temat : Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem (2h)
Temat : Powtórzenie wiadomości z Młodej Polski. (2h)
Temat :Powtórzenie wiadomości z teorii literatury(2h)
Temat: Praca twórcza (2h)
Instrukcja dla ucznia dostępna na poczcie Librus
Termin wykonania zadań do 3.04.

matematyka

Beata Bućko

e-mail klasowy,
moodle,librus

materiały i zadania
zostaną przesłane na
e-maila klasowego,na
moodle

Test na moodlach nr6- ukończenie 3 kwietnia.
Test nr3 do 1 kwietnia,
Matura maj PP 2018-do 6 kwietnia

Język łaciński i
kultura antyczna

Małgorzata Borowska

Librus, e-mail,
WhatsApp , sms,
rozmowa
telefoniczna

Materiały i zadania:
poczta Librus oraz
e-meil klasowy

Temat: Znane sentencje łacińskie. Powtórzenie
poznanych deklinacji i koniugacji.
-Tłumaczenie sentencji przesłanych przez nauczyciela,
możliwość skorzystania z wysłanego linku
- Określenie konstrukcji występujących w sentencjach
- Wypisanie form podstawowych rzeczowników,
przymiotników i czasowników, określenie deklinacji i

koniugacji
Termin zakończenia zadania : 03. 04. 2020r.
Temat: Mowa Cicerona przeciwko Werresowi
- konsultacje maturalne dotyczące omówienia błędów
tłumaczeniowych – wtorek 31.03 godz. 11- 13.

j. angielski

Joanna Laudańska

Librus, quizlet i
inne aplikacje do
nauki j.
angielskiego
F

j. angielski

E. Chlebińska

. Librus

Język francuski

Małgorzata Sadowska

librus, e-mail

zakres materiału do
realizacji w danym
tygodniu, inne ważne
informacje np.
terminy zajęć,
terminy wysłania
materiałów Materiały są
umieszczane w
aplikacji Quizlet
oraz wysyłane przez
e-mail na Librusie.
zadania przesyłane
przez Librus
Materiały i zadania
zostaną przesłane na
platformę moodle

Temat: Ćwiczenia utrwalające wyrażanie opinii: idiomy
wzbogacające leksykę (rozprawka, list formalny, artykuł).
Temat: Czytanie (Dobieranie, leksyka w tekście) How to
tell other peoples stories. Rozważania na temat
pozytywnych i negatywnych aspektów prozy opartej o
czyjąś historię w oparciu o przeczytany tekst ze strony
BBC.
Temat: Mówienie: Zadanie 3 - wypowiedź na podstawie
materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.
5. Temat: Czytanie ze zrozumieniem na temat zdrowia.
Analiza leksyki związanej z problemami
zdrowotnymi.(3g)Praca z podręcznikiem,
str.184/ćw.2,3,4,5. Termin wysyłania-nast tydz.-3.04.
Temat: Przyroda – ćwiczenia leksykalne.
- Utrwalenie słownictwa związanego ze środowiskiem
naturalnym. ( 1 godzina )
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę
moodle do 31 marca.
Temat : Praca z tekstem czytanym : środowisko i jego
zagrożenia.
- Doskonalenie technik rozumienia tekstu czytanego.
(1godzina)
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę

moodle do 2 kwietnia..
język niemiecki

Helena Ciemnicka

Librus

materiały do
samodzielnej pracy

Tematy przesłane na wiadomość w Librusie

Wychowanie
fizyczne

Jan Wasilewski

Librus

Materiały i zadania
zostaną przesłane
przez dziennik
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 .

Religia

s. Tomira Brzezińska

Librus, e-mail, fb

materiały i zadania
zostaną przesłane na
e-maila klasowego

dziennikarstwo

Małgorzata Półtorak

librus, e-mail,
messenger

materiały i zadania
zostaną przesłane na
e-mail klasowy

Temat: Rodzina domowym Kościołem 1h
- Rodzina pragnieniem Boga, wiara w rodzinie rozwija
się, gdy jest przekazywana
Temat: Modlitwa w rodzinie 1h
- Potęga modlitwy wspólnotowej; Czym jest dla Ciebie
modlitwa?
Temat: Wywiad. Zasady. Czym się kierować? Czemu
służy?

