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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 czerwca 2020 roku - czwartek 

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

Nr. 
Lek
cji 

wg. 
pla
nu 

Przedmiot Temat zajęd Przebieg zajęd: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do 
wykorzystania, linki do stron 
edukacyjnych i dwiczeo 

Nauczyciel 
nadzorujący 

1. Matematyka Potęgowanie i 
pierwiastkowanie – 
gry dydaktyczne.    

* Zapisz temat: Potęgowanie i pierwiastkowanie – gry dydaktyczne.    
* Zaloguj się na podane linki i wykonaj polecenia. 

https://learningapps.org/342013 

https://learningapps.org/342126 

Zeszyt. 

 

https://learningapps.org/342013 

 

https://learningapps.org/342126 

Anastazja 
Szczygieł 

2. J. Polski Dialog z różnymi 
konwencjami w 
komiksie „Przygody 
Jerzego”. 

Cel: Uczeo omawia elementy świata przedstawionego. 

Przeczytaj komiks. Wymieo elementy świata przedstawionego. 
Wyjaśnij funkcję łączenia w komiksie różnych konwencji (Czy 
scena jest bliższa konwencji baśni niż filmu wojennego?). 

Podręcznik s. 325. Joanna Baran 

3. J. Polski Granice moralne w 
sztuce na podstawie 
fragmentu powieści. 

Cel: Uczeo wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i 
pośrednio. 

Przeczytaj tekst E.-E. Schmitta „Adam bis”. Przedstaw głównego 
bohatera tekstu i zastanów się nad aspiracjami artystycznymi 
Zeusa P. 1,2/329. 

 

Podręcznik s. 326-329.  

4. J. Angielski S: Ciekawostki I fakty 
o Anglii i Wielkiej 
Brytanii. 

  
Poznaję ciekawostki o Wielkiej Brytanii 
 
*Obejrzę film dokumentalny o Wielkiej Brytanii 
https://www.youtube.com/watch?v=g0vfJX07MIw&list=PLRb8qLLm2q
okshEbC-vEeenVmwN-la9h_&index=2 

  

 

 

Materiały online 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

5. Godzina z 
Wychowawcą 

Odpowiedzialne 

zachowanie w czasie 

wakacji. 

Cele: 
-uświadomienie uczniom niebezpieczeostw i zagrożeo w czasie wakacji; 
-kształtowanie nawyku bezpiecznego spędzania czasu wolnego; 
-rozbudzenie odpowiedzialności za własne bezpieczeostwo; 
-kształtowanie asertywności w różnych sytuacjach; 
-utrwalenie zasad powiadamiania odpowiednich służb w sytuacji  

 
Classroom- godz.wych. 
 
26 czerwca spotykamy się na zakooczeniu 
roku szkolnego. Zbiórka na sali- godz. 8.15 
(wszyscy uczniowie). 

Maryla Staszek 
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zagrożenia. 
1.Przypomnienie zasady powiadamiania odpowiednich służb w  
sytuacji zagrożenia. Gdy wzywasz pomoc: 
•podaj adres i opis miejsca zdarzenia (punkt odniesienia – most,  
przystao itp.); 
•opisz stan ofiary wypadku; 
2.Numery alarmowe: 
•z telefonu komórkowego wybierz numer 112; 
•numer pogotowia ratunkowego 999; 
•WOPR 601 100100; 
•GOPR 985 lub 601 100300 
•Policja 997 
3.Zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego- zobacz w Classroom. 
 

Uroczyste rozpoczęcie spotkania odbędzie 
się o godz.8.30 na sali gimnastycznej. 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Bezpieczny i aktywny 
wypoczynek w 
wakacje- 
przypomnienie i 
utrwalenie 
wiadomości. 

Cel: Będziesz wiedział, w jaki sposób bezpiecznie wypoczywad w czasie 
wakacji, do kogo zwrócid się o pomoc w przypadku urazu lub wypadku. 
Przypomnisz sobie miejsca w okolicy własnego zamieszkania, w których 
możesz bezpiecznie wypoczywad. 
1.Obejrzyj prezentację: 
https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk 
2.Obejrzyj film promujący bezpieczne zachowanie podczas wakacji. 
https://www.youtube.com/watch?v=q4vCgvtj44k 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bTL4v
NkBqvk 
https://www.youtube.com/watch?v=q4vCg
vtj44k 
 

Maryla Staszek 

7. Informatyka Podsumowanie nauki 
informatyki w klasie 
ósmej 

Materiały do zajęd znajdują się na Google classroom classroom P.Pawlas 

8. Easy English S: Gry i quizy 
językowe- dwiczenia 
online. 

  
 Utrwalamy słownictwo posługując się grami online 
 
*Zagram w wybrane gry utrwalające słownictwo dostępne pod 
linkiem: 
https://www.gamestolearnenglish.com 
 

 
 
 
 
Gry online 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

 
 
 
 
 

Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęd  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- 
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wychowawcze i opiekuocze. 



 


