
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl 

 

KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 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. Matematyka  

Iloczyn i iloraz potęg o 

jednakowych podstawach. 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku s. 225. Zapisz notatkę w 

zeszycie „ Mnożąc lub dzieląc potęgi ….” oraz przeanalizuj 

przykłady z ramki s. 226. Obejrzyj filmiki i wykorzystaj je w 

swojej pracy. Rozwiąż w zeszycie zad. 1, 2, 3 str. 226  

(podręcznik). 

 

Podręcznik klasa7. 

https://pistacja.tv/film/mat00301-mnozenie-

poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45 

https://pistacja.tv/film/mat00302-dzielenie-

poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45 

 

https://pistacja.tv/film/mat00315-potegowanie-

liczb-ujemnych-przypomnienie?playlist=45 

 

 

Anastazja 
Szczygieł 

2. J. Polski Rym. Rodzaje rymów.  
(zapisz w zeszycie) 

Cel: Uczeń rozpoznaje elementy rytmizujące, w tym (…) rym.  
1.Przypomnij sobie, co to jest rym. P. s. 236. , Z. Ćw. s. 118. 
2.Zapoznaj się z podziałem rymów ze względu na: akcent, 
dokładność, przyczynę współbrzmienia, miejsce występowania w 
wierszu. Zrób krótką notatkę w zeszycie. 
3.Przypomnij sobie układy rymów zewnętrznych – zeszyt ćwiczeń 
s. 120. Napisz krótką notatkę w zeszycie. 
4. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 1,2,3a) - s. 118-119. 

Zdjęcie zrobionego  ćw. 3a) wyślij na Gmail nauczyciela (30 
marca). 

Podręcznik s. 236. 

Zeszyt ćwiczeń II s. 118. 

 

 

Zeszyt ćwiczeń II, s. 120. 

 

*** zadanie dla chętnych Ćw. 4a,b)/120 

(zdjęcie – Gmail nauczyciela – 30 marca) 

Joanna Baran 

3. j.angielski T: Opisywanie trasy i 
odszukiwanie miejsc. 
Utrwalenie zaimków 
wskazujących i 
przedimków.  

Dokończę ćwiczenia z poprzedniej lekcji (dla tych którzy 
jeszcze tego nie zrobili) dotyczące opisywania trasy na 
podstawie słownictwa zamieszczonego w słowniku. 
Obejrzę materiał utrwalający zaimki wskazujące i przedimki. 
https://www.youtube.com/watch?v=j5Cshso-3_E 
https://www.youtube.com/watch?v=O26mlN1t20s 
 
Wykonam kartę pracy (do 3 kwietnia-praca będzie 
oceniana) 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Karta pracy 
Materiały multimedialne 

Małgorzata 
Grzegor
czyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://pistacja.tv/film/mat00301-mnozenie-poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00301-mnozenie-poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00302-dzielenie-poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00302-dzielenie-poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00315-potegowanie-liczb-ujemnych-przypomnienie?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00315-potegowanie-liczb-ujemnych-przypomnienie?playlist=45
https://www.youtube.com/watch?v=j5Cshso-3_E
https://www.youtube.com/watch?v=O26mlN1t20s


Link 
https://cutt.ly/OtQSWNk 
 

4. Wychowanie 
fizyczne 

Kształtowanie gibkości. Tworzenie własnych zestawów ćwiczeń. 
Stwórz zestaw ćwiczeń rozciągających. Powinien się on składać z min. 10 
ćwiczeń, które można wykonywać na koniec treningu. To wam może 
pomóc: https://youtu.be/1P59a2ug864 

 

https://youtu.be/1P59a2ug864 

 

 

Maryla Staszek 

5. WDŻ   

 

 

 Maryla 
Staszek 

https://cutt.ly/OtQSWNk
https://youtu.be/1P59a2ug864
https://youtu.be/1P59a2ug864


      

6. Religia Powstanie Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1. Zapisujemy temat do zeszytu: Powstanie Ewangelii. 

(podkreślamy na fioletowo) 
2. Zapoznajemy się z informacjami s. 102-104 podręcznik 
3. Zapisujemy w zeszycie imiona Ewangelistów i skróty 

imion ( Święty Mateusz – Mt. itd.) 
4. Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń s.41 i prześlij  

zdjęcie lub jako dokument tekstowy (zapisując 
odpowiedź np.  Św. Mateusz był …. 
                               Św. Marek był …..       itd.) na adres  
ekarczewska0173@gmail.com           

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 

7. Plastyka     

8.  Muzyka Z dziejów muzyki - 
romantyzm 

Dzień dobry! 
1. Zapoznajcie się z informacjami na s. 103 w podręczniku. 
2. Każdy wybiera jednego spośród kompozytorów s. 103 i 

wyszukuje jak najwięcej informacji na temat wybranego 
kompozytora (Internet, encyklopedia). 

3. Wyszukane informacje należy przedstawić w czytelnej 
formie na kartce - format min. A4 (mały blok) 

4. Uwzględniamy: kiedy kompozytor żył, skąd pochodził, 
jakie utwory komponował, ciekawostki z zycia) 

5. Wykonane prace należy przesłać w formie zdjęcia lub 
dokumentu tekstowego do 01 kwietnia 2020 na adres:  
ekarczewska0173@gmail.com 
Życzę miłej pracy! Pozdrawiam! 

 

Podręcznik 
 

Elzbieta 
Karczewska 

9. Biologia .   Maryla Staszek 

10. j. niemiecki    Teresa 
Szkodzińska 

mailto:ekarczewska0173@gmail.com
mailto:ekarczewska0173@gmail.com


11.  Historia     Teresa 
Szkodzińska 

12. Chemia    Katarzyna 
Machoń 

13.  Fizyka    Katarzyna 
Machoń 

 

 
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. 


