Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy IIIH w dniach 6 – 17 kwietnia2020r.
Przedmiot

geografia

Język polski

Imię i
nazwisko
nauczyciela
Henryka
Szast

Sposób
kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy zdalnej
z uczniem

librus, e-mail
klasowy,
platforma
edukacyjna,
telefon

materiały i zadnia
przesłane na
e-maila klasowego,
platformę.

Aneta
Wolańska

librus, e-mail,
klasy 3h

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

matematyka

Beata Bućko

E mail klasowy,
moodle, telefon

Język
niemiecki

Monika
Ryczkowska

Dziennik Librus,
e-mail klasowy,
Messenger

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

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne informacje np. terminy zajęć,
terminy wysłania materiałów )
7-8 IV Matura próbna 3h. Omówienie wyników
15.-16 IV
Środowisko przyrodnicze Polski. 2godz
16-17 IV
Czynniki modelujące powierzchnię Ziemi ( zadania maturalne2godz.)
Materiały zostaną przesłane uczniom na platformie, odpowiedzi do zadań
20.IV na platformie.
6-8 IV

1. Temat: Poprawność i norma językowa.
- odmienność w realizacji zasad poprawnościowych w języku potocznym i poetyckim;
- analiza przykładów różnych typów błędów językowych;
- wyszukiwanie i poprawianie błędów językowych (1g.)

2. Temat: Współczesna poezja religijna.
- charakterystyka języka współczesnej poezji religijnej;
- interpretacja poezji ks. Jana Twardowskiego;
- współczesny franciszkanizm (2g.)

1. Temat: Frazeologiczne bogactwo języka.
- klasyfikacja związków frazeologicznych;
- rozbijanie stałych związków frazeolog. W poezji S. Barańczaka (1g.)
2. Temat: Poeci Nowej Fali.
- omówienie najważniejszych założeń poetów Nowej Fali;
- interpretacja wierszy Stanisława Barańczaka.(2g 0

6-8 kwietnia
Matura Maj PR maj 2016
Matura Maj PR maj 2017
Test na moodlach nr 4
5 godz.
15-17 kwietnia
Omówienie matury próbnej CKE.
Matura Maj2018
3 godz.
Wysłanie linków z
Temat 1: Ostern kommt bald.
filmami oraz kart
Poznajemy słownictwo związane ze świętami Wielkanocy
pracy na klasowego
oraz zwyczaje i tradycje obchodzenia tych świąt w krajach niemieckojęzycznych.
maila/ grupę klasową Temat 2: Meine Zukunftspläne.

Messenger., kahoot

Język rosyjski

Tamara
Mięgoć

Opowiadamy o planach na przyszłość.
Temat 3: Futur I – grammatische Übungen.
Utrwalenie czasu przyszłego Futur I.
Termin wysłania materiałów zgodnie z planem zajęć.
(3 godz.)
Temat: Stopniowanie przymiotników – powtórzenie wiadomości z gramatyki. (1 godz.)
Zapoznaj się z materiałem gramatycznym z zakresu stopniowania przymiotników i poćwicz
tworzenie form na podanych wyrazach.
https://rosyjski.crib.pl/stopniowanie-przymiotnik%C3%B3w-gramatyka-j%C4%99zykarosyjskiego.html
Temat: Tradycje wielkanocne we Francji . ( 1 godzina)
- Zapoznanie ze świątecznymi zwyczajami w krajach frankofońskich.
- Przypomnienie słownictwa związanego ze świętami.
- Wielkanoc w Polsce i we Francji – ćwiczenia kulturowe.
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 7 kwietnia.
Temat: Verlan – język ludzi młodych . ( 1 godzina)
- Język standardowy a verlan – cechy wspólne i różnice. .
- Jak porozumieć się w języku verlan ? – Zasady tworzenia i przykłady użycia.
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 16 kwietnia.

Librus

Materiały i zadania
zostaną umieszczone
na Librusie

Język francuski Małgorzata
Sadowska

Librus, e-mail

Materiały i zadania
zostaną przesłane na
platformę moodle

matematyka

Mariusz
Łapiński

librus, e-mail,
dysk Google,
Skype

materiały i zadania
udostępnione na
dysku, dostępne
poprzez link na
librusie, film
instruktażowy na
youtube

08.04.2020
Temat: Bryły obrotowe– walec, stożek, kula –pola powierzchni, objętość. (3h)
Rozwiązywanie zadań maturalnych dotyczących tematu lekcji.
15.04.2020
Temat: Powtórzenie do matury. (3h)
Praca z arkuszami maturalnymi.
Informacje o linkach, zadaniach i ich realizacji zostaną wysłane dziennikiem li brus do godz. 1000
dnia, w którym będą realizowane tematy.

Język angielski

Kazimierz
Klekotko

E mail

online

Wychowanie
fizyczne

Krzysztof
Wojszko

07.04: zadania słuchania na britishcouncil.teens–świat przyrody B2
08.04: unit 14: pp188-189
15.04:unit 14 :pp.190-191
16.04:pp194-197 [2 lekcje]
17.04:pp.198-201 – prepare for the last test
- 7.04.20 Temat: Dbałość o zdrowie jako główny element
edukacji zdrowotnej (13.00-14.00).
- 8.04.20 Temat: Nie ma tego złego co by na dobre nie
wyszło, jak radzić sobie z problemami pozytywne

Materiały i zadania w
wersji pisemnej i
krótkie filmy z
trningiem na

Youtube,
wysyłam na maile
klasowe.

religia

Tadeusz Tyl

Librus

Wychowanie
fizyczne

Rafał
Morozewicz

Librus, email
klasowy

Wychowanie
fizyczne

Katarzyna
Ciepły

librus, e-mail

Materiały i zadania
zostaną przesłane na
Librusa ucznia.
Materiały są
umieszczone na
platformie modle
oraz są wysłane na email każdej klasy

materiały i zadania
zostaną przesłane

aspekty trudnych doświadczeń (godz. 13.00-14.00)
- 15.04.20 Temat: Doskonalenie poznanych ćwiczeń
gimnastycznych, samodzielne prowadzenie ćwiczeń
przygotowujących organizm do wysiłku
(godz. 13.00-14.00)
- 17.04.20 Temat: Podsumowanie pracy w roku szkolnym
2019/2020. (godz. 12.00-13.00)
Ćwiczenia utrwalające oraz konsultacje online
1) Temat: Święta Rodzina - wzór i zaproszenie.
2) Temat: Małżeństwo - sakrament wspólnego życia.
Temat 1. Przepisy gry w piłkę ręczną - mechanika sędziowania, interpretacja i najnowsze
tendencje sędziowania
https://liblink.pl/Fn1NjjSg3c
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LWXFQZPA/wytycznelipiec-2018.pdf
Temat Lekcji: 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.
https://liblink.pl/sqjv1x7tbs
https://liblink.pl/nOE82q2r83

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,e-mail
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
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.
Język angielski

Małgorzata
Haraburda

librus, e-mail,
google
classroom,
hangouts i skype
(komunikatory)

materiały i zadania
zostaną przesłane
google classroom lub
dziennikiem
internetowym

1 Grammar- powtórzenie. Materiały na Google classroom
2.Rozwiązywanie zadań maturalnych (materiały zostały przesłane na Google classroom))
3. Lekcja online- Matura ustna-zadanie 3
4. Lekcja online-Matura ustna- trening indywidualny ucznia
5. Transformacje zdań (materiały na google classroom)
6. Słowotwórstwo (materiały na google classroom)
7. Lekcja online-indywidualny trening maturalny-matura ustna
8. Lekcja online-indywidualny trening maturalny-matura ustna

Godzina
wychowawcza

Henryka
Szast

Librus, e-mail
klasowy,
platforma

Kontakt z klasą
przez Librusa,
email klasowy,
rozmowy przez
telefon

Temat: Jak radzić ze stresem.
Temat: Przypomnienie regulaminu matur.

