Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 3c w dniach 6-8, 15-17 kwietnia 2020r.

Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Sposób kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy
zdalnej z uczniem

godzina
wychowawcza

Adam Cudowski

librus (informacje
bieżące), skype

librus, skype

Adam Cudowski

przesłanie zadań za
pomocą platformy
librus (informacje
moodle; kontakt z
bieżące),
Uczniami w razie
moodle (materiały
potrzeby za
dydaktyczne)
pomocą
librusa/maila

chemia

biologia

Celina Bieła

librus, e-mail,
skype

materiały i zadania
zostaną przesłane
na e-maila
klasowego,

Informacja od nauczyciela
(zakres materiału do realizacji w danym tygodniu,
inne ważne informacje np. terminy zajęć, terminy
wysłania materiałów )

17.04.2020
„Łza się w oku kręci …” pożegnanie ze szkołą
06.04.2020
Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych z
chemii organicznej (2 godz.)
16.04.2020
Temat: Arkusz maturalny z chemii (3 godz.)
Matura Maj 2019
17.04.2020
Temat: Arkusz maturalny z chemii (2 godz.)
Matura Maj 2018
Temat: Ewolucja na poziomie populacji (2 godz.)
- prawo Hardy’ego-Weinberga
- dryf genetyczny
- efekt założyciela
- efekt wąskiego gardła
Teoria i zadania będą przesłane przez e-maila
klasowego, dnia 06.04. Konsultacja wykorzystując
Skypea- termin zostanie uzgodniony z klasą
Temat: Powstawanie gatunków- specjacja. (2
godz.)
- mechanizmy izolacji rozrodczej
- Rodzaje specjacji (sympatryczna , allopatryczna)
Temat: Prawidłowości ewolucji. (1 godz.)
- Mikroewolucja i makroewolucja
- radjacja adaptacyjna
- koewolucja
Teoria i polecenia przekazane zostaną przez e-maila

matematyka

Beata Bućko

e-mail klasowy,
moodle

język polski

Aneta Wolańska

librus, e-mail,
klasy 3c

język angielski

Joanna Wap

librus,
Google

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

Opracowane
scenariusze lekcji z
informacjami dla
uczniów, co mają
zapisać w zeszycie,
jakie ćwiczenia
muszą
samodzielnie
wykonać.

Materiały
zamieszczane na

klasowego, dnia 14.04. Konsultacja wykorzystując
Skypea
06-08.04.2020
Temat: Arkusz maturalny z matematyki PP. (2
godz.)
Matura Czerwiec PP 2018
Test nr 7 Moodle
15-17.04.2020
Temat: Omówienie matury próbnej CKE. (1
godz.)
Arkusz maturalny Czerwiec 2017
06-08.04.2020
Temat: Poprawność i norma językowa. (1 godz.)
- odmienność w realizacji zasad poprawnościowych
w języku potocznym i poetyckim;
- analiza przykładów różnych typów błędów
językowych;
- wyszukiwanie i poprawianie błędów językowych
Temat: Współczesna poezja religijna. (2 godz.)
- charakterystyka języka współczesnej poezji
religijnej;
- interpretacja poezji ks. Jana Twardowskiego;
- współczesny franciszkanizm
15-17.04.2020
Temat: Frazeologiczne bogactwo języka. (1 godz.)
- klasyfikacja związków frazeologicznych;
- rozbijanie stałych związków frazeolog. W poezji S.
Barańczaka
Temat: Poeci Nowej Fali. (2 godz.)
- omówienie najważniejszych założeń poetów Nowej
Fali;
- interpretacja wierszy Stanisława Barańczaka.
Temat: Próbny egzamin maturalny z języka
angielskiego PP - wtorek

Classroom,
Hangouts

Kazimierz Klekotko

e-mail – krótka
kreatywna praca
pisemna

język niemiecki

Monika Ryczkowska

librus, e-mail
klasowy,
messenger

język rosyjski

Elżbieta Jabłońska

librus, Moodle, email

łacina dla
biologów

Małgorzata Borowska

librus, e-mail

język angielski

platformie Google
Classroom Quizizz, Temat: Próbny egzamin maturalny z języka
Google disc,
angielskiego PP - środa
Hangouts
Podręcznik:
Repetytorium PP
07.04.2020: Pisanie pracy maturalnej - opinion
essay po analizie tekstu p.120-121 (e-mail / e-mail :
Opinion essay: A utopia is an ideal society. Agree?
online
to be sent before Easter)
16.04.2020: słownictwo polityczne ex4 p.124 oraz
zad. 8/125
17.04.2020: text reading p.126, next zad. 5 i 7
Wysłanie linków z Temat: Ostern kommt bald.
filmami oraz kart
Poznajemy słownictwo związane ze świętami
pracy na klasowego Wielkanocy oraz zwyczaje i tradycje obchodzenia
maila/grupę
tych świąt w krajach niemieckojęzycznych.
klasową
Temat: Meine Zukunftspläne. Futur I. (2 godz.)
Messenger.
Utrwalenie czasu przyszłego Futur I.
Kahoot
Termin wysłania materiałów zgodnie z planem zajęć.
Temat: Moje plany na przyszłość wypowiedź
ustna. (1 godz.)
Materiały
Materiały i zadania do wykonania udostępnione
umieszczane na
przez Modle.
platformie Moodle,
Temat: Malarstwo rosyjskie i jego
za pośrednictwem
przedstawiciele - podstawowe informacje. (1
platformy Librus i
godz.)
kontakt mailowy
Materiały i zadania do wykonania udostępnione
przez Modle.
Materiały i zadania Temat: Corpus humanum – ćwiczenia na
zostały przesłane
słownictwo medyczne (2 godz – gr I, gr II)
na pocztę Librus
Praca z platformą edukacyjną Epodręczniki
oraz e-meila
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia do tej lekcji
klasowego
znajdujące się na platformie

platforma
Epodręczniki

religia

Fo-Yao Edewou

librus

Materiały zostaną
przesłane za
pośrednictwem
dziennika
elektronicznego

religia

Grażyna Karpiuk

librus, e-mail

materiały i zadania
zostaną przesłane
na
librusa

wychowanie
fizyczne

Katarzyna Ciepły

librus, e-mail

materiały i zadania
zostaną przesłane
na librusa

https://epodreczniki.pl/a/corpus-humanum--vocabula/D11wvUow9
Termin zakończenia zadania : 17.04.2020r.
06-08.04.2020
Temat 1: Komunia św. w czasie epidemii
Temat 2: Instrukcja do Komunii św. duchowej
15-17.04.2020
Temat 1: Czym jest brewiarz?
Temat 2: Jaki jest sens życia?
Temat: Wielki Post
- Znaczenie Wielkiego Postu
- Wielki Tydzień
- Wielka Środa
- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza)
- Wielki Piątek (ukrzyżowanie Jezusa)
06-08.04.2020
Temat: Zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych i
rozciągających przy muzyce.
- wzmacnianie wszystkich partii mięśniowych
- elementy kształtujące koordynację ruchową
- poprawa elastyczności mięśni, zmniejszenie ryzyka
kontuzji
Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,email.
Temat: Przepisy gry w koszykówkę.
- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami
gry w koszykówkę
- rola sędziego
- prawa i obowiązki zawodnika
- zasady fair play
Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa,
email.
15-17.04.2020

wychowanie
fizyczne

wychowanie
fizyczne

Beata Suchocka

Jan Wasilewski

librus

Informacje będą
przekazane przez
librus, strony
internetowe,
YouTube

librus

Materiały i zadania
zostaną przesłane
przez dziennik
Librus

Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną.
- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami
gry w koszykówkę
- rola sędziego
- prawa i obowiązki zawodnika
- zasady fair play
Temat: Zdrowy styl życia
- co to znaczy zdrowa dieta.
- znaczenie aktywności fizycznej w życiu.
- jak prawidłowo mierzyć tętno.
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. (45 min x 3)
Zalety ćwiczeń oraz podstawowe zasady ich
wykonywania.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu
(1 godz.)
Temat: PILATES- kompletny trening całego
ciała. (1 godz.)
Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności
fizycznej (1 godz.)
Temat: Doskonalenie nabytych umiejętności aerobik. (1 godz.)

