
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

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. 09.06.2020r. Matematyka Temat: Objętość bryły. Jednostki objętości. 

Cel lekcji: Uczeń zna pojęcie objętości bryły i jednostki objętości oraz 

wykorzystuje tę wiedzę w zadaniach. 

1. Wideolekcja: Pi-stacja Matematyka ,,Objętość i jednostki 
objętości” 
https://www.youtube.com/watch?v=gLXkCCmoNDQ 

2. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 261. 
Analiza lekcji na platformie Discord od 08:00. 

20 min 

2.  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 

 
3.  

 
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 

 
4. 

 
09.06. 2020 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu  nr 5 . 
 
Cel: poprawa, uzupełnienie  i utrwalenie materiału. 

 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przygotuj kartę z odpowiedziami do sprawdzianu nr 5  i kartkę z 

komentarzami i oceną nauczyciela. 

3. Połącz się z uczniami z klasy i nauczycielem na platformie 

discord. 

4. Napisz w zeszycie prawidłowe odpowiedzi na zadania, które 
wymagają poprawy. 

 
Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od 10.50 do 
11.20. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=so0aE4WmC-k


Przygotuj się do odpowiedzi ustnej na następnej lekcji. 
 

 

 
5. 

 
09.06.2020r. 

 
Geografia 

 
Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki. 
 
Cele: Poznanie różnic między walorami przyrodniczymi a kulturowymi, kiedy 

region jest bardziej atrakcyjny pod względem turystycznym- na 
przykładzie województwa pomorskiego i małopolskiego. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Wyróżnij najważniejsze walory przyrodnicze i kulturowe i 
ich wpływ na rozwój turystyki (podr. str. 190-193). 

2. Przypomnij jakie obiekty wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO znajduje się w województwie 
pomorskim i małopolskim- wykonać zadanie 1,2,3 str. 117 
w zeszycie ćwiczeń. 

3. Na podstawie tekstu i tabeli str. 118 w zeszycie ćwiczeń 
wykonaj zadanie 4. Pamiętaj, aby zaznaczyć wartość % na 
diagramie kołowym, należy zamienić % na wartość kątową- 
procent z tabeli pomnożyć przez 3,6. 

4. Dla chętnych do wyboru zadanie 3,4, str.193 w 
podręczniku. 

5. Odpowiedź odesłać na e-maila: jan.slimak@vp.pl 
 

 
20min 

6. 09.06.2020r. 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? 

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  

 

 

 
7.  

 

09.06.2020r. 

 

 

 

 

WDZ 

 

 

Temat: Komunikacja w rodzinie. 
     (lekcja dla wszystkich)  
 
Cel: Uczeń potrafi: 
-przedstawić zasady otwartego i jednoznacznego komunikowania się, 
- określić rolę emocji i uczuć w życiu człowieka. 
- nazywać swoje uczucia oraz wypowiadać je poprzez komunikat Ja. 
 
Materiały do lekcji zostaną przesłane na messengerze.  
Zapisz do zeszytu: 
1.Komunikacja to porozumiewanie się, wymiana myśli i kontakt osobowy. 
2.Kontakt może być bardzo różnorodny. Spojrzenie, dotyk, mimika, gest, 
uśmiech – to zachowania, które podświadomie ujawniają nasz stosunek do 
otoczenia. 
3.Słowo, ton głosu mogą sprawiać ból, ranić niszczyć i degradować. Mogą 
też wywołać pozytywne przeżycia, wyzwalać dobry nastrój. Słowami można 
wyrażać podziw i szacunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

15minut 

         

 

 

https://epodreczniki.pl/a/choroby-zakazne-i-pasozytnicze/D18LkaAxm
https://epodreczniki.pl/a/choroby-zakazne-i-pasozytnicze/D18LkaAxm
mailto:hanna.pawlik21@gmail.com

