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

Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Formy pracy zdalnej z
uczniem

KRZYSZTOF
MALESZEWSKI

Sposób
kontaktu z
nauczycielem
FB, sms, librus,
tel., email

WOS

Godzina
wychowawcza

KRZYSZTOF
MALESZEWSKI

FB, sms, librus,
tel., email

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

Język polski
(6-8.04)

Aneta
Wolańska

librus, e-mail,
klasy 3i

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

1. Temat: Poprawność i norma językowa.

Język polski
(15-17.04)

Aneta
Wolańska

librus, e-mail,
klasy 3i

Opracowane
scenariusze lekcji z

1. Temat: Poeci Nowej Fali.
- omówienie najważniejszych założeń poetów Nowej Fali;

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

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne
informacje np. terminy zajęć, terminy wysłania materiałów )
Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji, tzn.:
- w dniach i godzinach planu lekcji (4 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
Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji, tzn.:
- w dniach i godzinach planu lekcji (1 godz. tygodniowo)
- wg programu nauczania,
- on-line, na żywo na FB, na grupie klasy

- 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.)
3. Temat: Frazeologiczne bogactwo języka.
- klasyfikacja związków frazeologicznych;
- rozbijanie stałych związków frazeolog. W poezji S. Barańczaka (2g.)

Przedmiot

historia
6-8_04

Historia
15-17_04

Imię i nazwisko
nauczyciela

Małgorzata
Grabowska

Małgorzata
Grabowska

Sposób
kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy zdalnej z
uczniem

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

informacjami dla
uczniów, co mają
zapisać w zeszycie,
jakie ćwiczenia muszą
samodzielnie
wykonać.

- interpretacja wierszy Stanisława Barańczaka.
(2g.)
2. Współczesny Everyman – bohater „Kartoteki” T. Różewicza
(2g.)
- rekonstrukcja biografii Bohatera;
- rachunek z własnego z własnego życia.
3. Świat sceniczny „Kartoteki” .
- życie wewnętrzne na scenie;
- cechy teatru absurdu (1g.)

Librus,
platforma
MOODLE
(4lo), Googledysk,
GRUPA na fb,
messenger

Tematy bieżące –
powtórzenie maturalne
przed egzaminem:
grupa fb
Materiały maturalne
oraz instrukcja w
kursie: „Historia” na
MOODLE,

Pełna informacja co do sposobu działania (pobranie arkusza, wysłanie
odpowiedzi) - została zamieszczona na platformie: norwid.bialystok.pl

Librus,
platforma
MOODLE
(4lo), Googledysk,
GRUPA na fb,
messenger

Tematy bieżące –
powtórzenie maturalne
przed egzaminem:
grupa fb

Temat: Omówienie wyników Matury próbnej_CKE

Materiały maturalne
oraz instrukcja w
kursie: „Historia” na
MOODLE

Temat: Matura próbna_CKE (180 min.)
Uczniowie rozwiążą Arkusz maturalny 8.04.2020 r. w godz. 14.00-17.00,
po czym kartę odpowiedzi odeślą nauczycielowi na Moodle

Temat: Arkusz_2 – ćwiczenia zadań maturalnych na platformie Moodle
Temat: Na drodze ku wojnie
Powtórzenie maturalne genezy II wojny światowej.
Uczniowie wykorzystają zamieszczone na fb materiały i obejrzą film
Pełna informacja co do sposobu na platformie: norwid.bialystok.pl

Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Matematyka

Piotr Worobiej

J. angielski

Izabela
Kuklińska

Sposób
kontaktu z
nauczycielem
Librus,
platforma
edukacyjna IV
LO Moodle,
klasowy adres
e-mail
Librus, sms,
mail

Formy pracy zdalnej z
uczniem

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne
informacje np. terminy zajęć, terminy wysłania materiałów )
Wykonanie
zadań 6,7,17.04 Temat: Rozwiązywanie zestawów maturalnych. Zadania
zgodnie z instrukcją i maturalne dotyczące funkcji kwadratowej i ciągów liczbowych. (3 godz.)
wykorzystaniem
- Zadania, materiały i dokładne instrukcje do nich będą pojawiały się
materiałów
sukcesywnie od 05.04 na platformie edukacyjnej IV LO i wysłane na
zamieszczonych
na klasowy adres e-mail.
platformie edukacyjnej
IV LO – Moodle
Librus, sms, mail, CKE
Matura próbna on-line (6-8.04)
Praca z arkuszami maturalnymi CKE (15-17.04)

Język angielski
6.04-8.04.20

Laudańska
Joanna

e-mail na
Librusie i na
poczcie o2.pl

Materiały są
umieszczane w aplikacji
Quizlet oraz wysyłane
przez e-mail na Librusie
i na pocztę o2.
Wszystkie linki do
artykułów i nagrań
wysyłane przez e-mail
na Librusie.
Zrealizowane zadania
pisemne są wysyłane
przez uczniów przy
pomocy Librusa i/lub
emailem.

Temat: Znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań).
(1-2 godz.) zadania wysłane przez podanie linków oraz zadania do
samodzielnego rozwiązania w repetytoriach Macmillan.

Język angielski
15-17.04.20

Laudańska
Joanna

e-mail na
Librusie i na
poczcie o2.pl

j.w.

Temat: Słownictwo związane ze stresem: kolokacje i idiomy. (1 godz.)
Temat: Nagranie z cyklu TED Talk: How to make stress your friend z
psychologiem zdrowia Kelly McGonigal
na platformie youtube i ćwiczenia do nich związane ze sposobami

Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Sposób
kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy zdalnej z
uczniem

wychowanie
fizyczne

Krzysztof
Wojszko

librus, e-mail

Materiały i zadania w
wersji pisemnej i
krótkie filmy z
trningiem na Youtube,
wysyłam na maile
klasowe.

Wychowanie
fizyczne

Katarzyna Ciepły librus , e-mail

Materiały i informacje
zostaną przesłane na
librus

Wychowanie
fizyczne

Katarzyna Ciepły librus , e-mail

Materiały i informacje
zostaną przesłane na
librus

Język
francuski

Małgorzata
Sadowska

librus, e-mail

Materiały i zadania
zostaną przesłane na
platformę moodle

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne
informacje np. terminy zajęć, terminy wysłania materiałów )
radzeniem sobie ze stresem. (1 godz.)
(link do nagrania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania wysłane przez
na quizlet).
- 7.04.20 Temat: Dbałość o zdrowie jako główny element
edukacji zdrowotnej (12.00-13.00).
- 8.04.20 Temat: Nie ma tego złego co by na dobre nie
wyszło, jak radzić sobie z problemami pozytywne
aspekty trudnych doświadczeń (godz. 15.00-16.00)
- 15.04.20 Temat: Doskonalenie poznanych ćwiczeń
gimnastycznych, samodzielne prowadzenie ćwiczeń
przygotowujących organizm do wysiłku
(godz. 15.00-16.00)
- 17.04.20 Temat: Podsumowanie pracy w roku szkolnym
2019/2020.
(godz. 11.00-12.00)
Ćwiczenia utrwalające oraz konsultacje online.
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: 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.

Przedmiot

Imię i nazwisko
nauczyciela

Sposób
kontaktu z
nauczycielem

Formy pracy zdalnej z
uczniem

Religia
katolicka

Robert Sołowiej

Dziennik
internetowy
Librus
(wiadomości),
adres meilowy
wygenerowany
dla każdej
klasy.

Materiały w postaci
linków oraz pytań
problemowych są
wysyłane uczniom przez
wiadomości w librusie
natomiast wypowiedzi są
odsyłane przez uczniów
na wygenerowany meil
klasowy.

Język
niemiecki

Helena
Ciemnicka

Librus

Materiały do
samodzielnej pracy

librus, e-mail

materiały i zadania
zostaną przesłane na
librusa

Religia
Grażyna
Prawosławna Karpiuk

Informacja od nauczyciela
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne ważne
informacje np. terminy zajęć, terminy wysłania materiałów )
- 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 tworzeniai przykłady
użycia.
- Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle do 16 kwietnia.
T: „Będziesz świętować ku czci Pana Boga Swego”
Zagadnienia do przemyślenia:
- przykazanie dotyczące uczczenia dnia świętego jaką ma historię, czym
jest dla nas chrześcijan.
Link do artykułu z portalu chrześcijańskiego.
T: „Chrzest otwiera Niebo”
- czym jest chrzest jako sakrament dla nas chrześcijan ?
- kto i w jaki sposób może udzielić chrztu ?
Link do wywiadu przeprowadzonego z kapłanem.
T: „Moc sakramentu chorych”
Co to jest sakrament chorych ? Kiedy się go udziela i dlaczego ?
Przemyślenia i wnioski na podstawie KKK.
Temat: Mein Tier - Mein Freund;
Proszę zapoznać się ze słownictwem i zrobić A19

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

