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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 czerwca 2020 roku - środa 

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 

 Matematyka na 
co dzień 

Własności liczb 
naturalnych – 
powtórzenie 
wiadomości. 

Cel: Uczeń rozpoznaje liczby pierwsze. Zna wielokrotności i dzielniki liczb. 
1. Zaloguj się w aplikacji Classroom dla naszych zajęć. Rozwiąż krzyżówkę i 
wykonaj  polecenia. 

Aplikacja Classroom – 

Matematyka na co dzień. 

 

Anastazja Szczygieł 

1. J. POLSKI Reklama, czyli 
sztuka 
manipulacji. 

 Cel: Uczeń identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, 
publicystyczny lub reklamowy. 

1.Spróbuj zdefiniować, czym jest reklama. Przeczytaj tekst Teresy 
Boguckiej. Porównaj swoją definicję z tą podaną w tekście.  

2.Zastanów się nad zależnością między reklamą a przemianami w życiu 
gospodarczym, społecznym, kulturalnym P. 2/320 

Podręcznik s. 317-321 Joanna Baran 

2. RELIGIA Na wakacje z 
Panem Jezusem. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Za kilka dni koniec roku szkolnego i wakacje.  
Bardzo dziękuję za pracę na katechezie przez te wszystkie lata. Życzę samych 
sukcesów w dalszych latach nauki i pracy. Powodzenia! 
 Otwórz poniższy link i dowiedz się co ważnego chcę przekazać przed 
wakacjami. 
https://www.youtube.com/watch?v=qwLrdX15mrk&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR0Bw76_AGwIuGz_mYt0TB3NmEKRkoQugbijR6OAzAEkcPBknhqZY1EdBMQ 
 
Czas Bożych challengen'ów 
https://view.genial.ly/5eefbd778146ce0d750c1520/vertical-infographic-
timeline-
wakacje?fbclid=IwAR2iOduYyRLRtBL5xDIyJBd5IfKjhQWjUt6RBxbz8FWM5JZyzdU
4aenCN4Y 
 
Pozdrawiam! 

 

Podręcznik,  
Elżbieta Karczewska 
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3. GEOGRAFIA Arktyka i 
Antarktyka- 
środowisko 
przyrodnicze, 
prace badawcze. 

 

 
Proszę obejrzeć poniższe filmy: 
https://www.youtube.com/watch?v=YoT4klVO0Ds 
https://www.youtube.com/watch?v=1cQ3G3Plvn8 

 You Tube Przemysław Pawlas 

4-5. WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

Sprawy 
międzynarodowe 
– podsumowanie 
wiadomości. 

Cel:  
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału „Sprawy międzynarodowe” 
 
 

1. Na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych źródeł wykonaj 

zadania z karty pracy (karta pracy dostępna na platformie Classroom). 

 
 
 

 

 

 Szczegółowa instrukcja 
pracy dla uczniów  
umieszczona na 
platformie Classroom.  

 

 

 

 

Agnieszka Wronisz 

6. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 

Piłka nożna, piłka 
siatkowa- 
podsumowanie 
wiadomości. 

 Zobacz link:                                                                                                                               
Sportowe zagadki.                                                                                                                               
Piłka nożna- czy ją znasz?                                                                                                      
Podstawowe zasady i gry w piłkę siatkową. 

https://learningapps.org/130390
1 
https://learningapps.org/956171 
https://learningapps.org/106516
3 
 

Maryla Staszek 

 
 
 
 
 

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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