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KLASA VII
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 marca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Nr.
Lekcji
wg.

planu

Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do 
wykorzystania, linki do stron 
edukacyjnych i ćwiczeń

Nauczyciel 
nadzorujący

1. J. Angielski T: Zaimki wskazujące i
przedimki.

Zestaw ćwiczeń utrwalających treści z podstawy programowej
wysłane przez nauczyciela.

Pamięciowe utrwalenie słownictwa z rozdziału 6.

Termin: do 20 marca

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Ćw. A,B,C,D st 69/70

Ćw. A, B,C,D st 71/72

Małgorzata

Grzegorczyk

2. J. Polski Części zdania –
powtórzenia ciąg

dalszy.

Zadania do wykonania:

- zeszyt ćwiczeń – dokończyć ćwiczenia od str. 87 do 94;

- zeszyt ćwiczeń – Budowa zdania pojedynczego – wykres.
Powtórzenie. str. 95 – 99.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń.
https://epodreczniki.pl/a/przy-

wypowiedzeniu-mysl-o-orzeczeniu/
DSRc46hcv

https://epodreczniki.pl/a/imienne-
orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91

https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-
rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5

https://epodreczniki.pl/a/przydawki-
okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-

wypowiedzenia/DfSuGuhPC
https://epodreczniki.pl/a/lekcja-rysowania-

pojedynczego-zdania/DFeffg95B

Joanna

Baran

3. Geografia Środowisko
przyrodnicze i

pozaprzyrodnicze
Polski

Mapy interaktywne - ćwiczenie https://www.purposegames.com/game/
c4fe75541d

https://www.purposegames.com/game/49
878d5065

https://www.purposegames.com/game/18
a14a9e2c

https://www.purposegames.com/game/po
dzial-administracyjny-polski-wojewodztwa
https://www.purposegames.com/game/df

Pawlas
Przemysła

w

https://www.purposegames.com/game/c4fe75541d?fbclid=IwAR22BM3A4G9_jBpYbsWwtG2XceUolvW3C4f838B0q-hrDCNm7R5pZ3UF9zY
https://www.purposegames.com/game/c4fe75541d?fbclid=IwAR22BM3A4G9_jBpYbsWwtG2XceUolvW3C4f838B0q-hrDCNm7R5pZ3UF9zY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.purposegames.com%2Fgame%2Fdfd92a9d3e%3Ffbclid%3DIwAR2GDXeSjKR2aIP52nttetImDsyzUY67llDKUMN-pJBKXcHo4JOKmDD6TpQ&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.purposegames.com%2Fgame%2Fpodzial-administracyjny-polski-wojewodztwa%3Ffbclid%3DIwAR0p2wphfDNT-DO7YV4h1yGOJH2pV7S5T6jZgC-C2j8wz-BSI4q1bSHxfpk&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.purposegames.com%2Fgame%2Fpodzial-administracyjny-polski-wojewodztwa%3Ffbclid%3DIwAR0p2wphfDNT-DO7YV4h1yGOJH2pV7S5T6jZgC-C2j8wz-BSI4q1bSHxfpk&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.purposegames.com%2Fgame%2F18a14a9e2c%3Ffbclid%3DIwAR0CQAvfVRLZ2rHgAdNIn83BMdbtLupcqv4NGKPbjQKOCbIGaMLAWuqbrnA&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.purposegames.com%2Fgame%2F18a14a9e2c%3Ffbclid%3DIwAR0CQAvfVRLZ2rHgAdNIn83BMdbtLupcqv4NGKPbjQKOCbIGaMLAWuqbrnA&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.purposegames.com%2Fgame%2F49878d5065%3Ffbclid%3DIwAR1D1bZHv_QXp3nUKtFh259CO3Dx5f3eyuZixUQgE8g4uF5Z5xwSX1POWFo&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.purposegames.com%2Fgame%2F49878d5065%3Ffbclid%3DIwAR1D1bZHv_QXp3nUKtFh259CO3Dx5f3eyuZixUQgE8g4uF5Z5xwSX1POWFo&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2
https://epodreczniki.pl/a/przy-wypowiedzeniu-mysl-o-orzeczeniu/DSRc46hcv
https://epodreczniki.pl/a/przy-wypowiedzeniu-mysl-o-orzeczeniu/DSRc46hcv
https://epodreczniki.pl/a/przy-wypowiedzeniu-mysl-o-orzeczeniu/DSRc46hcv
https://epodreczniki.pl/a/lekcja-rysowania-pojedynczego-zdania/DFeffg95B
https://epodreczniki.pl/a/lekcja-rysowania-pojedynczego-zdania/DFeffg95B
https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC
https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC
https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC
https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5
https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5
https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91
https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91
mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


d92a9d3e

4. Informatyka Algorytm.
Programowanie w

Skratchu

Powtórzenie – filmy instruktażowe https://www.youtube.com/watch?
v=LWNUczvbEgM

https://www.youtube.com/watch?
v=VUHwfugYFEA

https://www.youtube.com/watch?
v=boz3GX4OTPs&t=17s

Przemysław
Pawlas

5. Matematyka "Zadania uzupełniające 
-  Równania”

Proszę o rozwiązanie na kartkach A4 (może być A5), zad. 10 
str.214 oraz zad.18 str.215.
Poprawność rozwiązań będzie sprawdzana po powrocie do 
szkoły na lekcjach matematyki. 

Anastazja
Szczygieł

https://www.youtube.com/watch?v=LWNUczvbEgM&fbclid=IwAR0cvq_M6tAJMLP8ppctYRtZRWAQqJrq1mY_EaiosNI5rVkcPii5SGoFr7Y
https://www.youtube.com/watch?v=LWNUczvbEgM&fbclid=IwAR0cvq_M6tAJMLP8ppctYRtZRWAQqJrq1mY_EaiosNI5rVkcPii5SGoFr7Y
https://www.youtube.com/watch?v=boz3GX4OTPs&t=17s&fbclid=IwAR1OKbvmog9WmzhDw1O-kAdB4Eq4hplH0bHMPhDDxSyYZZFAUKnwA-2iQxA
https://www.youtube.com/watch?v=boz3GX4OTPs&t=17s&fbclid=IwAR1OKbvmog9WmzhDw1O-kAdB4Eq4hplH0bHMPhDDxSyYZZFAUKnwA-2iQxA
https://www.youtube.com/watch?v=VUHwfugYFEA&fbclid=IwAR2bGxtrMle8kvNeNMA5otlJcdrxW23hqVnxR79FRZBGzjmRWI_S3Qioul4
https://www.youtube.com/watch?v=VUHwfugYFEA&fbclid=IwAR2bGxtrMle8kvNeNMA5otlJcdrxW23hqVnxR79FRZBGzjmRWI_S3Qioul4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.purposegames.com%2Fgame%2Fdfd92a9d3e%3Ffbclid%3DIwAR2GDXeSjKR2aIP52nttetImDsyzUY67llDKUMN-pJBKXcHo4JOKmDD6TpQ&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2


6. Muzyka

7. J. Hiszpański 1.

Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)
i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami,  za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuńcze.
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