
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

Wtorek 19.05.2020 r.  

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczo

ny                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 19.05.20 Religia Temat: Podwyższenie Krzyża Świętego. 
Cel lekcji: Wyjaśnienie genezy święta Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Polecenia dla ucznia: 
- zapisanie tematu, 
- przeczytanie treści katechezy, 
- napisz w punktach treść katechezy, 
- narysuj krzyż, 
Modlitwa: „Któryś za nas cierpiał rany….”3x 

 

 
 
 

10 minut 

2. 19.05. 
2020 r. 

Historia 
 

Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku. 
 
 Cel: poznanie współczesnych konfliktów zagrażających światowemu pokojowi. 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.242 - 247. Zapoznaj się z 

infografiką na s. 244 -245. 

3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez Messenger. 
4. Napisz notatkę do lekcji uwzględniając zagadnienia: 

- rozwój państw Dalekiego Wschodu, 

- problemy państw afrykańskich (wyjaśnij pojęcia: neokolonializm, 

apartheid) 

- konflikty zagrażające światowemu pokojowi  (wyjaśnij pojęcie: Al –

Kaida). 

5. Obejrzyj przysłane prezentacje multimedialne. 

 

15 min. 

3.  19.05.202
0 

Matematyk
a 

Temat: Omówienie sprawdzianu. 
 

10 min 
9.40-9.50 

 
4.  

 
19.05.202
0 

 
j. niemiecki 

 
Temat:  Ich bin krank. / Jestem chory. 
 Cel: poznanie nazw części ciała i słownictwa związanego ze zdrowiem oraz pytania o 
zdrowie. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Posłuchaj nagrania do zadania z podręcznika: s.92/1a. -Lektion 6, nagranie 

50: http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-2-kl-vii-viii-podrecznik  

Dopasuj zdjęcia do usłyszanych sytuacji. Wpisz rozwiązania do zeszytu. 

3. Zapoznaj się z dialogiem z podręcznika – s.93/2. Posłuchaj go korzystając  z 

nagrania -  Lektion 6, nagranie 51: 

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-2-kl-vii-viii-podrecznik  

Następnie, wpisz do zeszytu poniższe wyrażenia i dopasuj do nich ich znaczenia:  
Co się dzieje? * zdrowy * Co Tobie dolega/co Cię boli?  * gorączka * chory * 

Na zdrowie! * Boli Cię … ? * Dzwonię do lekarza. 
gesund - …………………………………. 
krank –  …………………………………. 
Was ist los?  - …………………………………. 
Was tut dir weh? - …………………………………. 
das Fieber -  …………………………………. 
Ich rufe den Arzt an. – …………………………………. 

15 min na 
messenger 

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-2-kl-vii-viii-podrecznik
http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-2-kl-vii-viii-podrecznik


Tut dir ……… weh? – …………………………………. 
Gesundheit! – …………………………………………… 
 

4. Zapoznaj się z ilustracją i opisem nazw części ciała z podręcznika s.93/3a. 

Posłuchaj wymowy i powtarzaj za lektorem - Lektion 6, nagranie 52: 

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-2-kl-vii-viii-podrecznik 

Następnie wpisz nazwy wszystkich części ciała wraz z tłumaczeniem do zeszytu. 
UWAGA! Niektóre części ciała mają swoją liczbę mnogą, np. noga/nogi. Liczba mnoga 
jest prezentowana w następujący sposób: das Bein, -e  - Bein to noga, jak do nazwy 
dodamy e, otrzymujemy wyraz: Beine, czyli nogi. Jeśli mamy taki zapis: der Zahn, --e (nad 
pauzą dwie kropki-Umlaut ), to znaczy, że w liczbie mnogie słowo to otrzymuje przegłos 
czyli Umlaut nad samogłoską tematyczną: Zahn to ząb, a Zähne to zęby. 
 

5. Powtórz słownictwo z dzisiejszej lekcji, korzystając ze strony quizizz.com i 

wpisując w wyszukiwarkę gier zwroty: części ciała, lub: Körperteile 

Fantastisch  
 

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

5.  19. 05. 
2020 r. 

Język polski Temat: Kamienie krzyczą i słowa – sprawdzian wiadomości.  
Cele: powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 

a. Otwórz podręcznik na stronie 322 i odczytaj przynajmniej dwukrotnie wiersz 

„Modlitwa”. 

b. Następnie wykonaj pisemnie zad. 2, 3, 5, 6, 7, 8 na str. 323.  

 
 

 

 
6.  

 
19. 05. 
2020 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=yxRX1bLz0wnigw1fsipmjmufp63vQWJlJw7C9WiGxXIR
xXOduq 

 

 

7. 19. 05. 
2020 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=EBZkDv0CDQrWGVA2IHZSMWOj5m8c7mkhGylDOk9f
oPZsmDL5v0 
  
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

 

 
6. 
i 

7. 

 
19. 05. 
2020 r. 

 
Wychowan
ie fizyczne 
(chłopcy) 

 
1.Temat: Biegi przełajowe – doskonalenie techniki biegu 
 
Polecenia dla uczniów   
  
Proszę obejrzeć filmik o technice biegania. Zwracamy uwagę na poprawną postawę 
ciała, prace nóg i rąk oraz najczęściej popełniane błędy techniczne.  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby8s 
 
Kolejny filmik Indywidualne Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU  
 
Sztafetowe biegi przełajowe. Proszę obejrzeć.  
  
https://www.youtube.com/watch?v=PTV_ubfdkV4 
 
 
2.Temat:   Doskonalimy zasady  biegu na orientację.   
 
Polecenia dla uczniów   
Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SMA5f 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw77A 
 
 

 

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-2-kl-vii-viii-podrecznik
https://ewf.h1.pl/student/?token=yxRX1bLz0wnigw1fsipmjmufp63vQWJlJw7C9WiGxXIRxXOduq
https://ewf.h1.pl/student/?token=yxRX1bLz0wnigw1fsipmjmufp63vQWJlJw7C9WiGxXIRxXOduq
https://ewf.h1.pl/student/?token=EBZkDv0CDQrWGVA2IHZSMWOj5m8c7mkhGylDOk9foPZsmDL5v0
https://ewf.h1.pl/student/?token=EBZkDv0CDQrWGVA2IHZSMWOj5m8c7mkhGylDOk9foPZsmDL5v0
https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby8s
https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU
https://www.youtube.com/watch?v=PTV_ubfdkV4
https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SMA5f
https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw77A


Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                    
Kolejny  zestaw ćwiczeń przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła  
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_8_szkoly_podstawowe_klas
y_VII_VIII.pdf 
 
Proszę uczniów, którzy nie przesłali do mnie jeszcze  rozwiązanego testu „Test wiedzy o 
sporcie” aby to zrobili do dnia 22.05.2020 r. Test jest do pobrania na stronie w 
załączniku dla danej klasy. 
Proszę przesłać na mojego  e-maila piotr.blecharczyk@wp.pl  
Pozdrawiam wszystkich 
 

 

 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_8_szkoly_podstawowe_klasy_VII_VIII.pdf
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_8_szkoly_podstawowe_klasy_VII_VIII.pdf
mailto:piotr.blecharczyk@wp.pl

