
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Wtorek 09.06.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
09.06.2020 

 
j. niemiecki 

 
Temat: DACHLänder-Quiz. 
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Zapoznaj się z materiałem przesłanym przez nauczyciela i rozwiąż 

quiz. Pomocą przy szukaniu informacji mogą być prezentacje 

dotyczące krajów niemieckojęzycznych dostępne w serwisie 

youtube.com, np.: 

https://www.youtube.com/watch?v=so0aE4WmC-k Niemcy i kraje 
niemieckojęzyczne prezentacja 
 
Odpowiedzi wpisz do zeszytu,  np.: A-Berlin, B-.. 
 

Powodzenia! 
 
 
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji -
wg planu 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  

15 min na 
messenger 

 
2.  

 
9.06.202 

 
Język polski 

 
Temat: Piszemy wypracowanie. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej. 
 
Podczas tej lekcji będziesz pisał(a) wypracowanie – temat poznasz na początku 
spotkania z nauczycielem. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
15 minut 

3.  09.06.2020r Religia Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. 
 
Cel lekcji: Wyjaśnienie roli i znaczenia Uroczystości. 
Polecenia dla ucznia: 
- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 
- zapisanie tematu, 
- krzyżówka z hasłem „BOŻE CIAŁO” 
-  mój udział i świadectwo, 
 
-  Modlitwa: suplikacja „Święty Boże… 

 
 
 

10 minut 

4. 09.06.2020 r. Biologia Temat: Choroba- zaburzenie homeostazy. 
Cele: 
- Wyjaśnienie czym jest zdrowie i określenie czynników wpływających na 
zdrowie 
- Wskazanie dróg rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i przyczyn chorób 
cywilizacyjnych 
- Omówienie zagrożeń związanych z przyjmowaniem leków. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeczytaj tekst podręcznika (str. 247- 252). Zapoznaj się z 

materiałem na epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/choroby-

zakazne-i-pasozytnicze/D18LkaAxm  

2. Odpowiedz pisemnie do zeszytu na pytania (krótko): 

a) Co oznacza zdrowie i jakie czynniki wpływają na zdrowie? 

b) Na czym polega profilaktyka chorób? 

c) Co to jest choroba? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=so0aE4WmC-k
https://epodreczniki.pl/a/choroby-zakazne-i-pasozytnicze/D18LkaAxm
https://epodreczniki.pl/a/choroby-zakazne-i-pasozytnicze/D18LkaAxm


d) Jakie mogą być drogi przenoszenia chorób zakaźnych? 

e) Jakie są przyczyny chorób cywilizacyjnych? 

f) Dlaczego antybiotyki należy stosować zgodnie z zaleceniem 

lekarza? 

3. Notatkę wyślij na hanna.pawlik21@gmail.com  

 

5. 09.06.2020 Matematyka Temat: Przekroje graniastosłupów. 
Cele: Uczeń rozpoznaje graniastosłupy proste i prawidłowe, potrafi narysować 
zaznaczony przekrój w odpowiednim kształcie.  
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Zapoznaj się z notatką przesłaną na platformie 
3. Spróbuj rozwiązać 1,2,4 (a) str. 254 

Analiza zadań na grupie Messenger. 

10 min 
11.45 -11.55 

 
6. 

 
09.06. 
2020 r. 

 
Język 

angielski 

 
Topic:A postcard-writing. 
 
Cel: Uczeń opisuje miejsca,opowiada o doświadczeniach z przeszłości,stosuje 

właściwy styl wypowiedzi.Uczeń potrafi napisać pocztówkę . 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat  w zeszycie i zgłoście swoją obecność na platformie 
Classroom. 

2. Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 
platformie Classroom. 

3. Wykonaj ćw.2/113,ćw.4/113-podręcznik,ćw.1,2/107-zeszyt ćwiczeń 
4. Homework:ex.4/107-a workbook. 
Good luck/Powodzenia. 

Spotykamy się na platformie Classroom o godz.12:40 
 

30 min. 

7.  09.06.2020 r. Muzyka Temat:  Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa. 
 
Z podręcznika czytamy tekst, str. 151-157 
Przepisujemy ze słowniczka terminy, pop, disco, rap, rock and roll (str.155). 
Pod każdym terminem dopisać dwóch przedstawicieli danego gatunku 
muzycznego. 
Piszemy do zeszytu nośniki zapisywania i odtwarzania dźwięku. 
Wymienić tylko i napisać rok powstania. Nie opisywać każdego. (str. 156-157). 
 
- słuchamy piosenki To jest rock and roll. Tekst str. 152. 
link do piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=AgRsFHUIBcE 
 
Proszę sobie posłuchać dowolnego utworu z każdego gatunku muzycznego 
muzyki rozrywkowej związanego z tematem lekcji. 
 

 

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=AgRsFHUIBcE

