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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 marca 2020 roku -WTOREK 

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

Nr. Lekcji 
wg. 

planu 

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

Nauczyciel 
nadzorujący 

2. J. Polski Powtórzenie wiadomości na temat „Latarnika” Henryka Sienkiewicza.  

1. Powtórz wiadomości na temat noweli – podręcznik s. 357. 

2. Posłuchaj lekcji na kanale Wiedza z wami podstawówka.  

4. Przypomnij sobie inne utwory epickie – kartkówka z lektury, Zeszyt 

ćwiczeń, część I zad.1 str. 129. 

3. Zapoznaj się z ekranizacją noweli Sienkiewicza. 

 Podręcznik. 

https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg 

Zeszyt ćwiczeń część I. 

https://lektury.gov.pl/lektura/latarnik 

 

wtorek –  24 marca 2020 na TVP KULTURA o godz. 

13.00 – ekranizacja noweli Henryka Sienkiewicza 

„Latarnik 

Joanna Baran 

3. Matematyka T:Iloczyn i iloraz potęg o takich samych podstawach 

Epodręcznik: obejrzyj filmiki,  ćwiczenia 1 - 10 zapisz i rozwiąż w 

zeszycie do matematyki. 

https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-

takich-samych-podstawach/DkARwCpzV 

Zeszyt do matematyki. 

 

Anastazja Szczygieł 

3. Wychowanie 
Fizyczne 

Przypomnienie pozycji wyjściowych do ćwiczeń. 

 Przypomnij sobie inne poznane pozycje wyjściowe do ćwiczeń : 

 

1. Przysiad – wykonuje się przez ugięcie nóg w stawach biodrowych oraz 

kolanowych, pięty dotykają ziemi, biodra ustawione niżej niż kolana 

(tylna część ud dotyka łydek), plecy proste, ramiona wyprostowane w 

górę nad głowę (tworzą z plecami prostą linię).  

2. Przysiad podparty – pozycja j.w. + ramiona oparte o podłoże  

3. Na czworakach – wykonuje się poprzez podpór na ramionach i stopach. 

4. Klęk prosty – kolana na ziemi, tułów wyprostowany, biodra proste, 

ramiona wzdłuż tułowia. 

Wymyśl po dwa ćwiczenia zaczynające się od danej pozycji i wykonaj 

dwie serie po 20 powtórzeń każdego z nich. 

 

 

 

. 

Ćwiczenia. Maryla 

Staszek 
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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. 



 


