
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 VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 kwietnia 2020 roku -poniedziałek 

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

Nr. 
Lek
cji 

wg. 
pla
nu 

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. Niemiecki Jak dojdę do dworca 
kolejowego? Ćwiczenia. 
Thema: Wie komme ich 
zum Bahnhof?  Die 
Übungen 

 

Zapisz temat w zeszycie w j. niemieckim. 
Jeśli masz problem z poprzednim zadaniem domowym (ćwicz. 1 str. 64 z 
podręcznika). Możesz na każde pytanie odpowiedzieć 1 lub 2 wyrazami. 
 
Wykonaj zadanie 2, 3 w zeszycie  ćwiczeń  str. 66.  Dzisiaj tylko tyle.  
Masz na to czas do 27 04 2020. 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Teresa 
Szkodzińska 

2. Historia Przemiany społeczne i 
kulturowe  w II poł. XX 
wieku. Utrwalenie 
wiadomości. 

 

 Do poprzedniego tematu możesz dopisać jeszcze jeden numer. 
Przepraszam ale ostatnio podałam błędne strony w podręczniku. 
Powinno być str. 148 – 152. 
Wykonaj ćwiczenia 1 –  3 z zeszytu ćwiczeń str. 62- 63. 
Wyślij zdjęcie wykonanej pracy na tera.ups@o2.pl 
Masz na to czas do 27 04 2020 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Teresa 
Szkodzińska 

3. Matematyka Oś symetrii figury cd. Cel: Uczeń umie wskazać osie symetrii figury. Umie uzupełnić figurę, tak by była  
osiowosymetryczna. 
1. Zapisz temat w zeszycie do geometrii: Oś symetrii figury cd. 
2. Podany link pomoże w rozwiązaniu zadań. 
3. Rozwiąż w zeszycie zad. 5, 8, 9 i 10     s. 214. 
4. Termin wykonania 20.04.2020. 

5. Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Zeszyt do geometrii, podręcznik, przyrządy 
geometryczne. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/figury-
osiowosymetryczne/DOCX7wRiv 

 

Anastazja Szczygieł 

4.. J.Angielski  Zaimki względne, 

określenia związane z 

relacjami- ćwiczenia 

utrwalające.  

 
 

 
Podawanie informacji o osobach i rzeczach, określanie przynależności.  
 
Na podstawie notatki i filmu instruktażowego z poprzedniej lekcji, wykonam 
karty pracy zamieszczone na Classroom.  
Termin wykonania:21 kwietnia (wykonane zadania prześlę na maila lub oddam 
na Classroom. 
 

 Karty pracy 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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5. Biologia Drapieżnictwo. 
Roślinożerność. 

Nauczę się: rozpoznawać i omawiać przystosowania zwierząt do zdobywania 
pokarmu; wyjaśniać, od czego zależy liczba drapieżników i ich ofiar w 
ekosystemie; wskazywać cechy będące przystosowaniami do obrony przed 
drapieżnikami; wyjaśniać zależność pomiędzy rodzajem pokarmu (roślinnym, 
zwierzęcym) a budową układu pokarmowego; podawać przykłady i 
rozpoznawać cechy roślin będące przystosowaniami do obrony przed 
roślinożercami. 
1.Przeczytaj temat z podręcznika str.97-107, zapisz temat w zeszycie. 
2.Wykonaj notatkę w zeszycie przedmiotowym ( uwzględnij ćwiczenia (1-5) z 
podręcznika str.106). 
 Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij na maila na adres nauczyciela.                                 
Termin do: 27.04.2020 r. Brak pracy- ocena ndst. 
3.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń- zad. 1-6 str.56-58 oraz zad.7 i 8 str.60. 
 
 

 
Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Aktywność fizyczna jako 
sposób radzenia sobie ze 
stresem. 

Cel: Dowiesz się, w jaki sposób zredukować nadmierny stres.                                                   
1.Obejrzyj filmik: https://youtu.be/8cjuePNr1Ds?t=24                                                             
2.Zastanów się, czy kiedykolwiek próbowałeś rozładować nadmierny stres 
uprawiając jakąś aktywność fizyczną?                                                                                                                        
3.Jeśli tak, zastanów się, jaka aktywność pozwala Ci rozładować emocje?                                   
Jeśli nie próbowałeś tego wcześniej postaraj się przy najbliższej okazji, kiedy 
coś Cię zdenerwuje wykonać 50 powtórzeń ulubionego ćwiczenia np.: pajacyki, 
przysiady.  

https://youtu.be/8cjuePNr1Ds?t=24 

 

 

Maryla Staszek 

7. Religia Chrześcijański wymiar 
epoki odrodzenia.  

 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  
Największe zabytki i dzieła sztuki w kulturze europejskiej poświęcone są Bogu, 
Maryi i świętym. Dzisiaj dowiesz się jaki był chrześcijański wymiar epoki 
odrodzenia.  
1.Zapisz temat w zeszycie. (podkreślenie żółte – czas wielkanocny, w liturgii 
kolor biały) 
Odrodzenie ( renesans) został zapoczątkowany we Włoszech  już w  
XIV wieku i trwał przez wiek XV i XVI. W Polsce przypada głównie na wiek XVI. 
Artyści poprzez swoje dzieła wyrażali swoją wiarę, uwielbienie wobec Boga, 
oraz współpracowali w dziele stworzenia. Każdy ma zaproszenie do 
współpracy. Uczeń może to czynić poprzez np. solidną naukę.  ( zdanie 
podkreślone wpisz do zeszytu) 
2.Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika s. 108-109. 
3.Wykonaj zad. 1 i 2 s. 54 w  zeszycie ćwiczeń. 
Chcę poinformować tych uczniów, którzy nie przesłali do tej pory prac o które 
prosiłam, że otrzymają 1.  

Pozdrawiam! 
 

Podręcznik 

Zeszyt 

Zeszyt ćwiczeń 

Elżbieta 
Karczew
ska 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/8cjuePNr1Ds?t=24
https://youtu.be/8cjuePNr1Ds?t=24


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. 



 


