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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 czerwca 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 

 
Zbieranie i 

opracowywanie danych 
statystycznych. 

Cel: Uczeń zna pojęcie danych statystycznych. Umie 

zbierać i porządkować dane statystyczne. 

1. Zapisz temat: Zbieranie i opracowywanie danych 

statystycznych. 

2. Obejrzyj filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00421-wyszukiwanie-i-

porzadkowanie-informacji-tabele?playlist=360 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 s. 69. 

 

Zeszyt ćwiczeń, zeszyt. 

 

https://pistacja.tv/film/mat00421-wyszukiwanie-i-

porzadkowanie-informacji-tabele?playlist=360 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

Charakterystyka postaw 
bohaterów opowiadania „Lew” 
Sławomira Mrożka. 

Cel: Uczeń omawia elementy świata 
przedstawionego. 

1.Przeczytaj opowiadanie pt. „Lew”. 

2.Określ czas i miejsce akcji P. 1/355. 

3.Scharakteryzuj zachowanie bohaterów P. 
2/355, P. 4/356. 

 

 

Podręcznik s. 354-356. 

Zeszyt. 

 

 

 

Joanna Baran 

3 J.angielski 
S: Powtarzamy słownictwo z 
klasy 7- quiz online. 

Utrwalam materiał leksykalny z klasy 7 

*Wykonam quiz podsumowujący słownictwo 

z klasy 7 

https://quizizz.com/join/quiz/5afc95fac4d9dd

001a730dc0/start?from=soloLinkShare&refe

rrer=5e7331be634069001e263614 

 

Quiz online 
Małgorzata 
Grzegorczyk 
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4 
Wychowanie 

fizyczne 
Doskonalenie umiejętności 
wykonania bloku podwójnego. 

Cel: Utrwalisz umiejętność prawidłowego ustawienia 
się w obronie i wykonania bloku podwójnego. 
Poprawisz skoczność. 
I. Rozgrzewka ogólnorozwojowa.                                                                                                 
1.trucht w miejscu (2 minuty)                                                                                                                  
2.krążenia głowy (10 powtórzeń);                                                                                                    
3.krążenia ramion (po ok. 10 powtórzeń do przodu i 
do tyłu);                                                   4.krążenia 
bioder (po 10 w każdą stronę);                                                                                    
5.krążenia kostek i nadgarstków.                                                                                                          
6.jaskółka (skłony w przód z wyciągnięciem rąk przed 
siebie i jednej nogi za siebie, utrzymać równowagę 
przez 1-2 sekundy; zrobić po 5 powtórzeń na każdą 
nogę);                                                                                                                                              
7.brzuszki (20 powtórzeń);                                                                                                               
8.rowerek (brzuszki z przyciąganiem łokcia do 
przeciwległego kolana; 10 powtórzeń);                                                                                                                                                  
9. leżenie na brzuchu, unoszenie jednocześnie ramion 
i nóg do góry ruchem sprężynującym; (10 powtórzeń);                                                                                                
10.pompki (10 powtórzeń)                                                                                                
11.przysiady; (20 powtórzeń);                                                                                                         
12.wykroki z dociąganiem kolan do klatki piersiowej ; 
po 10 powtórzeń na każdą nogę);                                                                                                                                                
II. Doskonalenie umiejętności wykonania bloku 
podwójnego. 
1.Obejrzyj film instruktażowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=EXFRWCaE
_OI 
2.Znajdź bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz poproś 
dorosłego o pomoc. 

3. Wykonaj ćwiczenia z filmiku. Każde z nich powtórz 
10 razy. Wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających. 

    
https://www.youtube.com/watch?v=EXFRWCaE_
OI 

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ 
 

  

 
Maryla Staszek 

6 Muzyka 

Na estradzie- pop ,rock, muzyka 

rozrywkowa. 
Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 151-

155. 

Posłuchaj piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=j8W76BXG
qJ0 

 

podręcznik 

 

Elżbieta Karczewska 
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Wykonaj ćwiczenie 2 s. 154. 

 

 

 

7 Godz.wych. 
 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Religia 

Chrystianizacja Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1.Zapisz temat do zeszytu. 

2.Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 

138-140 

3.Wypisz w zeszycie pod tematem 

4.Zapisz konsekwencje chrztu dla Polski. 

5.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 54 

Pozdrawiam! 

 
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

 
Elżbieta Karczewska 

9 Biologia 
 

  

 

 

 
Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

Temat: Kultura  II 
Rzeczypospolitej. Utrwalenie 
wiadomości. 

Zapisz temat lekcji do zeszytu i obejrzyj filmiki 
poniżej. 
https://youtu.be/DXRXg70hOEY 

https://youtu.be/DXRXg70hOEY 
 
 

Internet, zeszyt. Teresa Szkodzińska  

12 Chemia 

  
 

 

 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 

 
 

 
 

 

  

 
Katarzyna Machoń 

 

 

https://youtu.be/DXRXg70hOEY
https://youtu.be/DXRXg70hOEY


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. 


