
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Piątek 08.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

1. 08.05.2020 r. Matematyka Temat: Pierścień kołowy. 
Cele: Uczeń oblicza pole pierścienia kołowego 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Zapisz wzór na pole pierścienia (ramka str. 239) 
3.  Obejrzyj opracowanie 

https://www.youtube.com/watch?v=ah4uOGySiMk i spróbuj 
samodzielnie rozwiązać zadnia w nim zawarte. Zapisz te zadania 
w zeszycie. 

4. Zadanie domowe: zad.4,5 str. 242 
Analiza zadań na platformie Classroom 

15 min 
8.00-8.15 

2. 08.05.2020 r. EDB Temat: Oparzenia termiczne i chemiczne – pierwsza pomoc  
Cel: Zapoznanie uczniów z okolicznościami, w których najczęściej dochodzi 
do oparzeń, zasadami zapobiegania oparzeniom i sposobami niesienia 
pomocy osobom oparzonym.   
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat w zeszycie 

2.  Proszę zapoznać się z tematem lekcji z podręcznika str. 104-106 

oraz zapoznać się z materiałem z e-podręcznika, a także  obejrzeć 

film związany z tematem lekcji. 

 ( czas 20 min.) 
www.youtube.com/watch?v=I4UsprK4Qic 
https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-
zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl 
Zapisać w zeszycie notatkę w punktach:  

1. definicja:   

- Oparzenie -   (str. 104) 
2. Rodzaje oparzeń  

- termiczne (ogień, gorące płyny, para wodna), 
- chemiczne (kwasy lub zasady), 
- elektryczne (instalacja elektryczna domowa i przemysłowa, 
piorun), 
- radiacyjne (promieniowanie), 
- słoneczne. 
 

3. Stopnie oparzeń i objawy ( wypisać stopnie oparzenia i jakie są  
objawy przy tym oparzeniu) str. 104  Uwaga! Jedne źródła 
mówią o 3- stopniowej skali oparzenia inne o 4-ro stopniowej. 
Trzymamy się skali książkowej czyli 4-ro stopniowej   

4. Określanie oparzonej powierzchni ciała  

- Reguła „dziewiątek”  u dorosłego: ( głowa 9%, tułów 2x18% 
przód + tył, ręce 2 x 9%, nogi 2 x18%, krocze 1%) 
- Reguła „piątek” u dzieci: (głowa 20%, tułów 2 x 20% przód + tył, 
ręce 2 x 10%, nogi 2 x 10%)  

5. Pierwsza pomoc przy: (napisać samodzielnie) 

-  oparzeniu termicznym – 
- oparzeniu środkami chemicznymi –  
- udarze słonecznym –  
- udarze słonecznym -                                                                                                                   
Bardzo proszę o wysłanie mi zdjęć notatki na naszą grupę na 
messengerze, albo na prix bądź na pocztę e-mail 
alaszkola20@gmail.com    do godz. 16.00,  08.05.2020r.  
Życzę przyjemnej nauki  

 

 

3.  08.05.2020 r. Język polski Temat: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój...  
Anna Świrszczyńska „Strzelać w oczy człowieka”, „Jej śmierć ma szesnaście 
lat”. 

Połączenie 

on-line od 

https://www.youtube.com/watch?v=ah4uOGySiMk
http://www.youtube.com/watch?v=I4UsprK4Qic
https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl
https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl
mailto:alaszkola20@gmail.com


 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu 
poetyckiego; 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przypomnij informacje na temat powstania 

warszawskiego i przeczytaj tekst na s. 300 w podręczniku. 

3. Przeczytaj wiadomości przesłane na e-maila. 

4. Połącz się z uczniami z klasy 

 i nauczycielem na platformie discord. 

5. Napisz w zeszycie notatkę. 

6. Wykonaj ćwiczenia 1-5 w zeszycie ćwiczeń na s.138-139. 

 

godziny 

09.40 do 

10.10.  

 

4.  08.05.2020 r. Język polski Temat: Cześć ich pamięci! 
Melchior Wańkowicz „Ziele na kraterze” (fragment) 
 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu 
literackiego; 
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania w tekście potrzebnych 
informacji; 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przeczytaj wiadomości przesłane na e-maila. 

3. Połącz się z uczniami z klasy 

 i nauczycielem na platformie discord – wspólnie z klasą 

przeczytaj fragment książki  „Ziele na kraterze”. 

4. Zapisz notatkę i wykonaj zadania przesłane przez nauczyciela. 

5. Wykonaj ćwiczenia 6-9 w zeszycie ćwiczeń na s.139 - 141. 

 

Połączenie 

on-line  

od 

godziny 

10.40 do 

11.10.  

 

5. 08.05.2020 r. Język angielski Temat: What do you do to keep fit? 

Cele lekcji: przypominamy słownictwo związane ze sportem. 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na platformie  Classroom 

Google 

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz.11.40 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 

Classroom. 

Pracujemy z podręcznikiem str. 85, ćw.3 (nagranie 2.25) , 5 (nagranie 2.26) 
i ćw. 6 

20 min. 
 

6. 08.05.2020 r. Wychowanie 
fizyczne 

(dziewczęta) 

Zachęcam do aktywności fizycznej. Proszę wejść w poniższy link. 
https://wordwall.net/pl/resource/911772/wychowanie-
fizyczne/%c4%87wiczenia-klasa-5a-i-5c 
  

 

 
6. 

 
08.05.2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 
Temat: Skok w dal sposobem naturalnym - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć krótkie filmiki,  zapoznać się z 
ćwiczeniami przygotowującymi do skoku w dal 
 
https://youtu.be/JtC17odT5Qc 
 
https://youtu.be/trrUXyyNTz8 
 
                    

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/911772/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-klasa-5a-i-5c
https://wordwall.net/pl/resource/911772/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-klasa-5a-i-5c
https://youtu.be/JtC17odT5Qc
https://youtu.be/trrUXyyNTz8

