
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYOSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm,www.sppalecznica.pl 

 

KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25czerwca 2020 roku –CZWARTEK 

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

Nr. Lekcji 
wg. planu 

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 

Zdarzenia losowe (cd.). Cel: Uczeń umie obliczyć prawdopodobieństwo 

zdarzenia . 

1. Zapisz temat:Zdarzenia losowe (cd.). 

2. Obejrzyj filmiki: 

https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-

moneta?playlist=385 

https://pistacja.tv/film/mat00429-rzut-

kostka?playlist=385 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 2 - 3 s. 72. 

Zeszyt, zeszyt ćwiczeń. 

https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-

moneta?playlist=385 

 

https://pistacja.tv/film/mat00429-rzut-

kostka?playlist=385 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
 
Zadania sprawdzające 
umiejętnośd pracy z tekstem. 

 

Cel: Uczeo wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje. 

1.Przeczytaj „Balladę o trzęsących się portkach” 
i wykonaj kilka poleceo powtórzeniowych z 
tematu „Sprawdź siebie”. 

 

 

Podręcznik s. 362-363 

 

 

 

Joanna Baran 

3 Geografia 
Podsumowanie nauki 
geografii w klasie siódmej 

 

Materiały znajdują się na classroom 

 

 

classroom Przemysław Pawlas 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

Bezpieczny i aktywny 
wypoczynek w czasie wakacji- 
przypomnienie i utrwalenie 
wiadomości. 

 
Cel: Będziesz wiedział, w jaki sposób bezpiecznie 
wypoczywać w czasie wakacji, do kogo zwrócić się 
o pomoc w przypadku urazu lub wypadku. 
Przypomnisz sobie miejsca w okolicy własnego 
zamieszkania, w których możesz bezpiecznie 
wypoczywać. 

1.Obejrzyj prezentację: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBq
vk 
https://www.youtube.com/watch?v=q4vCgvtj44
k 

 

Maryla Staszek 
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2.Obejrzyj film promujący bezpieczne zachowanie 
podczas wakacji. 
https://www.youtube.com/watch?v=q4vCgvtj44k 
 
 

5 WDŻ 
Czas oczekiwania. Lekcja dla 
grupy chłopców. 

Cel: uświadomienie uczniom odpowiedzialności 
rodzicielskiej za poczęte dziecko. 
1.Karta pracy przesłana przez nauczyciela – pracuj 
zgodnie z instrukcją. 

 

 

Karta pracy - Classroom 

 Maryla Staszek 

6 Informatyka 
Podsumowanie nauki 
informatyki w klasie siódmej 

 

Materiały znajdują się na classroom 

 

 

classroom Przemysław Pawlas 

7 Godz.wych. 
Bezpieczeostwo podczas 
wakacji. 

Zapoznam się z informacjami zamieszczonymi na 
Classroom. 
 

Classroom 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Religia 

Na wakacje z Panem Jezusem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Za kilka dni koniec roku szkolnego i wakacje. Otwórz 

poniższy link i dowiedz się co ważnego chcę 

przekazać przed wakacjami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qwLrdX15mrk&f

eature=youtu.be&fbclid=IwAR0Bw76_AGwIuGz_m

Yt0TB3NmEKRkoQugbijR6OAzAEkcPBknhqZY1E

dBMQ 

 

Pozdrawiam! 

 
 

Elżbieta Karczewska 

9 Biologia 
 

 

 

 

 

 
Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzioska 
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11 Historia 

   

Teresa Szkodzioska 

12 Chemia 

  
 

 

Katarzyna Machoo 

13 Fizyka 

  
 

 

 

  

 
Katarzyna Machoo 

 

 
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- 
wychowawcze i opiekuocze. 


