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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 6 kwietnia 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  Potęgowanie potęgi - zadania. 

 Cele: rozwiązuje zadania utrwalające potęgowanie potęgi. 

1. Zapisz temat do zeszytu „Potęgowanie potęgi - zadania”. 

2.Rozwiąż w zeszycie zad. 12, 13 i 15 s. 259 (podręcznik). 

3. Podany link pomoże w rozwiązaniu zadań. 

4. Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

 Zeszyt do matematyki 

Podręcznik 

 

https://pistacja.tv/film/mat00306-przedstawianie-

liczb-w-postaci-poteg-jednej-liczby?playlist=45 

 

Anastazja 
Szczygieł 

2 J. Polski 
Pisownia partykuły „nie” z 
różnymi częściami mowy. (część 
2) 

 Cel: Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy. 
Zna zasady pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami 
mowy.  

1.W zeszycie ćwiczeń zrób polecenia dotyczące 
przysłówka i zaimka czyli ćw. 8-9/79. 

2.Zrób ćw. 10/80 czyli MINIKARTKÓWKĘ – część w 
zeszycie ćwiczeń, a część w zeszycie przedmiotowym. 

Zdjęcia (pisz wyraźnie) wyślij do nauczyciela 6 lub 7 
kwietnia. 

 Podręcznik s. 244-245. 

 
Zeszyt ćwiczeń s. 79-80. 

Joanna Baran 

3 J.angielski 
 S: Ogłoszenia I reklamy- 
ćwiczenia kształtujące 
rozumienie tekstu pisanego. 

 Przeczytam z podręcznika : 
C/106 i na podstawie tego tekstu wykonam w zeszycie D/107 
Zeszyt ćwiczeń: B,C/78-79 
 
Przetłumaczę w zeszycie: build confidence, practise the skills, 
make friends, solve problems, join a club, program a robot 

 Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
 Tworzenie własnych zestawów 
ćwiczeń. 

 Cel: Nauczysz się wykonywać ćwiczenie rozciągające duże 
grupy mięśniowe. 
1.Przygotuj sobie miejsce w pokoju. 
2.Wymyśl 5 ćwiczeń rozciągających mięśnie pleców oraz nóg 
lub skorzystaj z zaproponowanych w filmiku: 
https://youtu.be/vAI0ZXCjBpc 
 

. https://youtu.be/vAI0ZXCjBpc 

 
 
 
 
 
 
 

Maryla 
Staszek 
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6 Religia 
 Triduum Paschalne centrum 
roku liturgicznego. 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1. Zapisujemy temat w zeszycie. Triduum  

Paschalne centrum roku liturgicznego.  ( 
podkreślamy na fioletowo) 

2. Przed nami Wielki Tydzień, kiedy to będziemy 
przeżywali Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa. W tym roku nie możemy 
przeżywać tych ważnych dni we wspólnocie 
Kościoła, więc zachęcam do refleksji i 
uświadomienia sobie co się w te dni  dokonało 
za czasów Jezusa i jak obecnie upamiętniamy 
te wydarzenia. 

3. Zapoznajcie się z informacjami s. 171  i 
uzupełnijcie zad 1. w zeszycie ćwiczeń s. 66 i 
67. 

4. Pod tematem w zeszycie zapiszcie treści  z pkt. 
Zapamiętaj s. 172. 
 
 

5. Przypominam o przesłaniu zaległych prac 
dotyczących powstania Ewangelii. To jest 
praca na ocenę. Ci którzy nie przyślą pracy do 
6 kwietnia otrzymają 1. 

Pozdrawiam ! 

 Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
 

Elżbieta 
Karczewska 

8 Muzyka 
 Przedstawiciele muzyki XIX 
wieku i ich dzieła. 

 Witam! 

W dniu dzisiejszym zapraszam do zapoznania się z muzyką 

kompozytorów romantycznych. Niektórzy poważnie 

potraktowali zadaną na ostatniej lekcji  pracę i otrzymali 

oceny. Informuję pozostałych uczniów, którzy nie przesłali 

prac, że czekam ostatecznie do dzisiaj tj. 06.04. Po tym 

terminie wystawiam oceny. 

https://www.youtube.com/watch?v=3i_pF1pA3u8 
https://www.youtube.com/watch?v=m1zi553gEqY 
https://www.youtube.com/watch?v=0xs6XEBCsPc 
https://www.youtube.com/watch?v=CKdwZfYeSB0 
https://www.youtube.com/watch?v=RvLtGJukEz0 

Miłej zabawy z muzyką. Pozdrawiam! 

https://www.youtube.com/watch?v=3i_pF1pA3u8 
https://www.youtube.com/watch?v=m1zi553gEqY 
https://www.youtube.com/watch?v=0xs6XEBCsPc 
https://www.youtube.com/watch?v=CKdwZfYeSB0 

https://www.youtube.com/watch?v=RvLtGJukEz0 

Elzbieta 
Karczewska 

 

 
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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