
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Piątek 15.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

1. 15.05.20
20 

Matematy
ka 

Temat: Sprawdzian wiadomości – okrąg, koło i pierścień kołowy 
Cele: Sprawdzenie wiadomości 
Polecenia dla uczniów: 
Polecenia dla uczniów: 
Sprawdzian zostanie zamieszczony zarówno na platformie Classroom jak i na 
Messenger  
Proszę w wyznaczonym terminie tj. do końca lekcji matematyki odesłać swoją pracę . 

 

2. 15.05.20
20 r. 

EDB Temat: Wychłodzenie i odmrożenie – pierwsza pomoc 
Cel: Zapoznanie uczniów ze skutkami działania niskiej temperatury na organizm 
człowieka oraz sposobami udzielania pomocy w przypadkach wychłodzenia i 
odmrożenia.  
Proszę zapoznać się z tematem lekcji z podręcznika str. 107-108, zapoznać się z 
materiałem z e-podręcznika oraz obejrzeć film związany z tematem lekcji. 
https://epodreczniki.pl/a/wychlodzenia-i-odmrozenia/D135mQWRF 
https://www.youtube.com/watch?v=1PoKD7LZDKg 
Proszę zapisać w zeszycie notatkę – opracować poniższe punkty  ( str. 108 trzy ostatnie 
podpunkty w PODSUMOWANIU ) 

1. definicje:   

- Wychłodzenie -  
 -  Odmrożenie -  
 

2. Pierwsza pomoc w wychłodzeniu  -  

3. Pierwsza pomoc w przypadku odmrożenia - 

  
Bardzo proszę o wysłanie mi zdjęć notatki na naszą grupę na messengerze, albo na priv 
bądź na pocztę e-mail alaszkola20@gmail.com    do godz. 16.00,  15.05.2020r. 
 
Życzę przyjemnej nauki  
 
 

 

3.  15 
05.2020 

r. 

Język 
polski 

  

Temat: To nie sny są szalone, szalona jest jawa. 
 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu poetyckiego; 
doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków i uogólniania. 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  
2. Przypomnij nazwiska osób pełniących funkcję korespondenta 

wojennego. Przypomnij informacje z lekcji historii o wojnie w 
Czeczenii; poszukaj informacji o wojnie w Kosowie. 

3. Przeczytaj wiadomości przesłane na e-maila. 
4. Połącz się z uczniami z klasy 

 i nauczycielem na platformie discord. 
5. Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej „Koniec i początek” (s. 318) 
6. Napisz w zeszycie notatkę. 
7. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na s.151- 153. 

 

Połącze

nie on-

line od 

godziny 

09.40 

do 

10.10.  

 

4.  15. 05. 
2020 r. 

Język 
polski 

  

Temat: Gatunki literackie. 
 
Cel: powtórzenie wiadomości o rodzajach i gatunkach literackich. 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Zapoznaj się z infografiką w podręczniku na s. 320 – 321. 

3. Przeczytaj wiadomości przesłane na e-maila. 

Połącze

nie on-

line  

od 

godziny 

10.40 

https://epodreczniki.pl/a/wychlodzenia-i-odmrozenia/D135mQWRF
https://www.youtube.com/watch?v=1PoKD7LZDKg
mailto:alaszkola20@gmail.com


4. Połącz się z uczniami z klasy 

 i nauczycielem na platformie discord. 

5. Zapisz notatkę i wykonaj zadania przesłane przez nauczyciela- rozwiąż 

krzyżówki. 

 

do 

11.10.  

 

5. 15.05.20
20 

Język 
angielski 

Temat: Writing – opis wydarzenia 

Cele lekcji: Ćwiczenie umiejętności opisywania wydarzeń z przeszłości, z użyciem czasu 

Past Simple i Past Perfect. 

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. 90 

20 min. 
 

6. 15.05.20
20 r. 

Wychowan
ie fizyczne 
(dziewczęt

a) 

 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę wykonać 

ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 

 
https://ewf.h1.pl/student/?token=GM9np3MKvT3QM5dqOMDBlX03pCCGWnlFIjRlLd
kBACRzsBynEq 
 

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

 
6. 

 
15.05.20

20 r. 

 
Wychowan
ie fizyczne 
(chłopcy) 

 
Temat: Skok wzwyż techniką „flop” – LA  
 
Polecenia dla uczniów: 
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć filmiki dotyczące tematu lekcji 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HzUr1HguuXM&t=82s 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=CkYeK41S2Zc 
 
   
 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=GM9np3MKvT3QM5dqOMDBlX03pCCGWnlFIjRlLdkBACRzsBynEq
https://ewf.h1.pl/student/?token=GM9np3MKvT3QM5dqOMDBlX03pCCGWnlFIjRlLdkBACRzsBynEq
https://www.youtube.com/watch?v=HzUr1HguuXM&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=CkYeK41S2Zc

