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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  23 czerwca 2020 roku - wtorek 

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

Nr. 
Lekcji 
wg. 
plan

u 

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. Chemia Podsumowanie 
wiadomości z 
działu“Substancje 
chemiczne o 
znaczeniu 
biologicznym” 

Utrwalenie wiadomości z działu “Substancje chemiczne o 
znaczeniu biologicznym” - treści kształcenia  podstawy 
programowej X.1 do X.10. 

 Źródła wiedzy: 
https://epodreczniki.pl/a/substancje-chemiczne-o-
znaczeniu-biologicznym---
podsumowanie/DdtU8azQ4 

Katarzyna 

Machoń 

2. Fizyka Fizyka  w życiu 
codziennym 

Podstawa programowa: 
Uczeń wykorzystuje pojęcia  i wielkości fizyczne do opisu zjawisk 
oraz wskazuje ich przykłady w otaczającej rzeczywistości. 
 

Materiał  udostępniony na platformie WSiPnet 
 

Katarzyna 

Machoń 

3. J. Angielski S: Songs in English- 
Dance Monkey- 
listening 
comprehension. 

 

  
Rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem 
 
*Wejdź w link i zagraj- usłyszysz piosenkę Dance Monkey. W 
trakcie słuchania, uzupełnij wybrakowane miejsca w tekście 
wpisując właściwe słowo. Jeżeli Write Mode sprawia Ci trudność, 
możesz zmienić go na Choice Mode- wtedy będziecie mieli 
podpowiedzi: 
https://lyricstraining.com/play/tones-and-i/dance-
monkey/HeCaJ3yrKe#b7w 
Staraj się dotrwać i przejść do końca piosenki- nie uda Ci się to, 
jeżeli nie wpiszesz w wyznaczone miejsce właściwego słowa  
Znajomość tekstu będzie tu bardzo ważna. 
Miłej zabawy! 
 
 
 

  

 

Materiały online 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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4. Matematyka Zapisywanie 
twierdzenia 
Pitagorasa – 
powtórzenie 
wiadomości.   

Cel: Uczeń umie obliczyć długość przeciwprostokątnej i długości 
przyprostokątnych na podstawie twierdzenia Pitagorasa. 
1. Zapisz temat: Zapisywanie twierdzenia Pitagorasa – 
powtórzenie wiadomości.   
2. Zaloguj się na podany link i wykonaj polecenia. 

https://learningapps.org/4760104 

 

Zeszyt. 

https://learningapps.org/4760104 
Anastazja Szczygieł 

5. J. Polski Między poezją a 
malarstwem. 
Analizujemy obrazy i 
związane z nimi 
utwory poetyckie. 

Cel: Uczeń wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji. 

1.Przyjrzyj się obrazom i przeczytaj wiersze w podręczniku. 

2.Wybierz jeden wiersz i napisz P. 2/307. 
 
 

Podręcznik s. 306-308. Joanna Baran 

6. Wychowanie 
Fizyczne 

Pilates, stretching- 
poznajemy różne 
systemy ćwiczeń 
fizycznych. 

 Cel: Poznasz nowoczesne formy ćwiczeń fizycznych. 
1 .Wykonaj ćwiczenia z filmiku: 
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g 
Stretching oznaczający również rozciąganie, to zestaw ćwiczeń, 
który polega na rozciąganiu mięśni, w celu ich uelastycznienia i 
rozciągnięcia oraz poprawienia ukrwienia układy ruchowego.                                                                                                                   
Jakie efekty przynosi regularny stretching?                                                                                        
-zwiększenie elastyczności ciała – systematyczne rozciąganie 
mięśni prowadzi do poprawienia gibkości, elastyczności. Gibkość 
to zdolność człowieka do osiągnięcia dużych zakresów 
wykonywania ruchu. Co istotne, nie każdy z nas jest w stanie 
osiągnąć taki sam poziom – zależy to m.in. od wieku, płci, budowy 
ciała, a nawet pory dnia i temperatury otoczenia. 

- zmniejsza dysbalans mięśniowy i poprawia funkcjonowanie 
narządu ruchu – jest to szczególnie istotne dla osób 
prowadzących siedzący tryb życia. 

- utrzymuje lub zwiększa amplitudę ruchu – systematyczny 
stretching prowadzi do zwiększenia amplitudy ruchu stawów, co 
będzie miało wpływ na poprawę wyników w wielu dyscyplinach 
sportowych. 

- odstresowuje – często jesteś spięty, przemęczony i przytłoczony 
wieloma sprawami? Wykorzystaj stretching do odstresowania się. 
Jego właściwości rewitalizacyjne i dotleniające skutecznie 
obniżają poziom stresu. 

- zapobiega lub łagodzi ból – wiele osób cierpi na bóle kręgosłupa 
i stawów, których przyczyną może być np. praca statyczna.  

   

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g 

 

Maryla Staszek 

https://learningapps.org/4760104
https://learningapps.org/4760104
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g


- zwiększa napięcie mięśni – rozciąganie jest impulsem dla 
naszego organizmu do wzmocnienia mięśni. Zyskujemy zatem nie 
tylko większą gibkość, ale również odporność. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 Narodowe j 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. 



 


