
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Piątek 24.04 2020 r. 

 
L
p. 

 
Data  
 

 
Przedmi

ot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

1. 24.04.2
020 

Matema
tyka 

Temat: Bryły – sprawdzian. 
Cel: sprawdzenie wiadomości 
 

30 min 
8.00-8.30 

2. 24.04.2
020 

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  naszą grupę na messengerze, albo 
na priv bądź na pocztę e-mail alaszkola20@gmail.com    do godz. 16.00,  24.04.2020r. 

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

 

 

3.  24. 04. 
2020 r. 

Język 
polski 

 8 a 

Temat: Radość poezji. 
Cel: analiza i interpretacja utworu poetyckiego, nazywanie uczuć; 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisać temat w zeszycie.  

2. Zapoznać się z informacjami w podręczniku na s. 280 - 281. 

3. Przeczytać wiadomości przesłane na e-maila. 

4. Połączyć się z uczniami z klasy 

 i nauczycielem na discordzie. 

5. Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na s.129-130. 

 

Połącze

nie on-

line od 

godziny 

09.40 

do 

10.10.  

 

4.  24. 04. 
2020 r. 

Język 
polski 

 8 a 

Temat: Wybrane środki stylistyczne.  
 
Cel: powtórzenie wiadomości o środkach poetyckich, tropy stylistyczne, środki składniowe, 
brzmieniowe, leksykalne. 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisać temat w zeszycie.  

2. Zapoznać się z informacjami z infografiki w podręczniku na s. 282 - 283. 

3. Przeczytać wiadomości przesłane na e-maila. 

4. Połączyć się z uczniami z klasy 

 i nauczycielem na discordzie. 

5. Wykonać ćwiczenia przesłane przez nauczyciela. 

Przygotować się do powtórzenia wiadomości z całego działu. 

Połącze

nie on-

line  

od 

godziny 

10.40 

do 

11.10.  

 

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


5. 24.04.2
020 

Język 
angielski 

Temat: Driverless cars - technology 

Cele lekcji: rozwijanie umiejętności słuchania i czytania. 

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. 78 ćw.10  

i nagraniem do tekstu. Posłuchajcie i sprawdźcie w jakiej formie powinny być wstawione 

czasowniki w tekście.  

3. Uzupełniamy luki w ćw.11/78, zgodnie z tekstem  Driveless cars. Zapiszcie brakujące 
słowa w zeszycie.  

20 min. 
 

6.  
24.04. 
2020 r. 

 
Wychow
anie 
fizyczne 
(dziewcz
ęta) 

 
Ćwiczenia do wykonania w domu przygotowane przez mistrza olimpijskiego Roberta 
Korzeniowskiego 
Proszę wejść w poniższy link 
https://www.facebook.com/watch/?v=2279533492347021 
 

 

6.  
23. 04. 
2020 r. 

 
Wychow

anie 
fizyczne 
(chłopcy

) 

 
Polecenia dla uczniów:    
Ćwiczenia do wykonania w domu przygotowane przez mistrza olimpijskiego Roberta 
Korzeniowskiego 
Proszę wejść w poniższy link 
  
https://www.facebook.com/EurosportPL/videos/2279533492347021/UzpfSTEwMDAwMT
QzNDYwMTg2ODoyOTg1NTE1MjkxNTA2MjYy/            
                    

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2279533492347021

