
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

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. EDB Temat: Zwichnięcia i skręcenia – pierwsza pomoc 
Cel: Celem lekcji będzie zaznajomienie uczniów ze sposobami udzielania 
pierwszej pomocy w obrażeniach kończyn oraz ze środkami opatrunkowymi 
przy opatrywaniu takich obrażeń.   
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat w zeszycie 

2. Proszę zapoznać się z treścią  str.101 -103 z podręcznika oraz 

obejrzeć filmy związane z tym tematem. ( czas 20 min.) 

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

3. Zapisać w zeszycie notatkę w punktach:  

1. definicje:   

- Zwichnięcie -        
- Skręcenie –  

2. Objawy zwichnięć i skręceń –  

3. Pierwsza pomoc przy zwichnięciach i skręceniach – 

4. Urazy kręgosłupa:  objawy – 

5. Pierwsza pomoc przy urazach kręgosłupa – 

6. Zadanie domowe na ocenę: str103 ćw. 5 

 
Bardzo proszę o wysłanie mi zdjęć notatki i zadania  na priv bądź na pocztę e-
mail alaszkola20@gmail.com    do godz. 16.00,  08.05.2020r. 

Zadania wysłane po wyznaczonym czasie nie będą oceniane, bądź 
ocenione oceną negatywną.  

 

 

2. 08.05.2020 r. WOS Temat:  Pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności 
 

             Cel: Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z 
rozdziału VI  
 

Polecenie dla ucznia: 
1. Wykonanie poleceń zawartych w załączonym teście - uczeń 
może wydrukować sprawdzian, albo przepisać polecenia na 
kartce formatu A4 i wykonać polecenia tzn. samodzielnie napisać 
odpowiedzi  
2. Wykonać zdjęcia sprawdzianu i przesłać na podany adres 
emailowy nauczyciela: 
danuta.wf@gmail.com 

 

 

3.  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 
9.40-9.55 

4.  08.05.2020 r. Język polski Temat: Cisza i pamięć – piszemy petycję.  
Cele: doskonalenie umiejętności redagowania krótkiej formy wypowiedzi.  

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=ah4uOGySiMk


a. Przypomnij sobie treść utworów poruszających losy Polaków 

podczas II wojny światowej. 

b. Otwórz podręcznik na stronie 312.  

c. Odczytaj rady dla piszących.  

d. Napisz petycję skierowaną do władz Twojej miejscowości o 

zorganizowanie akcji upamiętniającej wszystkie bezimienne ofiary 

II wojny światowej.  

 

 
5.  

08.05.2020 r. Religia Temat: Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia. 
 
Cel lekcji: Ukazanie Kościoła rzymskokatolickiego jako drogi do zbawienia. 
 
Polecenia dla ucznia: 
- zapisanie tematu, 
- przeczytanie treści katechezy, 
- przepisz treść „Zapamiętaj” 
 

Modlitwa: Modlitwa o jedność Kościoła „Ojcze nasz…” 

 
 

10 minut 

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 
 

 

 
7. 

 
08.05.2020 r. 

 
Doradztwo 
zawodowe 

 
Temat: Jak się uczyć, żeby się nauczyć? 
 
Cel lekcji: Na co należy zwracać uwag podczas uczenia się? 
Polecenia dla ucznia: 
1.Obejrzyj wideo lekcję 
https://youtu.be/gf9OKC6G2Mc 
 
https://youtu.be/rl1ZFS2N35Q 
  
A czy Ty posiadasz swoje sposoby na efektywne i szybkie uczenie się? 

 
15 minut 

 

 

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
https://youtu.be/gf9OKC6G2Mc

