
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Wtorek 19.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
19.05.2020 

 
j. niemiecki 

 

Temat: Meine Klamotten. / Moje ubrania. 
 
Cel: poznanie nazw ubrań w j.niemieckim. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Zapoznaj się ze słownictwem z podręcznika: s.99/2a. Posłuchaj 

nagrania 70, znajdującego się pod linkiem: 

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-1-kl-vii-

podrecznik, powtarzaj za lektorem, a następnie przepisz 

wszystkie zwroty wraz z tłumaczeniem do zeszytu. Możesz 

przedstawić słownictwo również w formie obrazkowej, by łatwiej 

było kojarzyć i zapamiętać. 

Notatkę rozpocznij od słów: 
die Kleider / die Klamotten / die Kleidung – ubrania 
der Pullover - ___________ 
 

3. Przyjrzyj się jeszcze raz ubraniom z podręcznika. Uzupełnij 

brakujące części zdań: 

Der Pullover ist rot.  
Das Kleid ist ______________ .  
Die Mütze ist ________________ . 
Die Hose, ______ , __________und _________ sind grün.  
__________und _________ sind schwarz. 
 

4. Poznaj czasownik anhaben - mieć na sobie. Jego odmianę 

znajdziesz w podręczniku w ramce na stronie 100. Wpisz tą 

odmianę do zeszytu. Co zauważasz? Tak! Jest to czasownik 

rozdzielnie złożony, co oznacza, że przedrostek rozdziela się w 

odmianie i zapisywany/wypowiadany jest na końcu zdania. 

Czasownikiem anhaben opowiadamy, co mamy na sobie. Spróbuj uzupełnić 
poniższe zdanie, a tym samym napisz, co masz dzisiaj na sobie. Ja uzupełniam 
tak: 
Ich habe heute einen Pullover, eine Hose, ein T-Shirt, Socken und Turnschuhe 
an. 
A teraz Ty: 
Ich habe heute __________________, ________________, 
________________ , und ________________ an.  

podręcznik, s.107/z.2 
 

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

15 min na 
messenger 

 
2.  

 
19.05.202 

 
Język polski 

 
Temat: Oceniamy nasze wypracowania. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i 
pisemnej. 
 
Podczas tej lekcji będziesz pracował(a) z tekstem swojej pracy, poznasz też 
prace kolegów i koleżanek. 

 
30 minut 

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-1-kl-vii-podrecznik
http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-1-kl-vii-podrecznik


 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

3.  19.05.20 Religia Temat: Modlitwa osobista i liturgiczna spotkaniem z Bogiem. 
 
Cel lekcji: Ukazanie modlitwy jako spotkania z Bogiem. 
Polecenia dla ucznia:  
-  zapisanie tematu. 
-napisz własnymi słowami czym dla ciebie jest modlitwa, 
- korzystając z katechizmu ułóż krzyżówkę z hasłem MODLITWA 
 
Modlitwa: „Ojcze nasz…” 
 

 
10 minut 

 

4. 19.05.2020 r. Biologia Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. 
Cele:- Wyjaśnienie sposobu funkcjonowania żeńskiego układu rozrodczego. 
         -Wskazanie roli żeńskich hormonów płciowych. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 221-223. Możesz zapoznać się z 

materiałem na epodreczniki.pl „Funkcjonowanie żeńskiego układu 

rozrodczego” – temat 1 (Żeńskie hormony płciowe), temat 2 

(Przebieg cyklu płciowego). 

2. Funkcjonowanie organizmu kobiety, w którym zachodzą cykliczne 

zmiany związane są z funkcją rozrodczą. Wiesz już, że żeńskie 

komórki rozrodcze powstają w jajnikach. Jajniki wytwarzają 

hormony płciowe (estrogeny i progesteron) pod wpływem 

hormonu przysadki mózgowej.  

Przeanalizuj schemat na str. 223 podręcznika i opisz w tabeli 4 fazy 
cyklu miesiączkowego: 
I-krwawienie miesiączkowe, 
II-faza względnej niepłodności, 
III-faza płodności, 
IV- faza niepłodności. 
Opis każdej fazy cyklu ma uwzględniać: 
-zmiany zachodzące w błonie śluzowej macicy, 
-poziom hormonów (wysoki, niski), 
-zmiany w jajniku. 

       3.    Wyślij uzupełnioną tabelę na emaila hanna.pawlik21@gmail.com   
 

 

5. 19.05.2020 Matematyka Temat: Dowód twierdzenia 
Cele: Uczeń przeprowadza dowody geometryczne  
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Zapisz pod tematem notatkę przesłaną na platformie. 
3. Wykonaj karty pracy 

 

15 min 
11.45 -12.00 

 
6. 

 
19.05.2020r. 
 
 

 
Język angielski   

 
Topic:English in use-adjectives with prepositions. 
 
Cel:Wprowadzenie związków przymiotników z przyimkami.Uczeń potrafi opisać 

swoje upodobania i ludzi.Ćwiczenia praktyczne. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie i zgłoś swoją obecność na platformie 
Classroom. 

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

3. Wykonaj ćw.1,2,3/95-podr. 
4. Homework:Learn adjectives with prepositions(lesson 8.7/103 in 

your book) 
 
 
Spotykamy się o godz. 12:40 na platformie Classroom. 
 

         
 

 
30 min 

7.  19.05.2020 r. Muzyka Temat: Z dziejów muzyki – muzyka XX wieku. 
 
 - czytamy z podręcznika (str. 133-138). 
 - robimy notatkę. 
- co to był muzyczny impresjonizm i na czym polegał 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


 - muzyka XX wieku czym się charakteryzowała 
 - wypisujemy kompozytorów (str 134, zaznaczamy datę i wiek. ), Piszemy po 3 
zdania na temat każdego kompozytora, (str.136 – 138) 
 
 - słuchamy piosenki „Wrażenia”, tekst str. 132. 
https://www.youtube.com/watch?v=34aE7XzgDmk 
 
słuchamy utworów 
https://www.youtube.com/watch?v=Gc4tVgc1-tY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k29w0HfUX_o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ssVK-dSSo8o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OyQR8_rgDvg 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=34aE7XzgDmk
https://www.youtube.com/watch?v=34aE7XzgDmk
https://www.youtube.com/watch?v=Gc4tVgc1-tY
https://www.youtube.com/watch?v=k29w0HfUX_o
https://www.youtube.com/watch?v=ssVK-dSSo8o
https://www.youtube.com/watch?v=OyQR8_rgDvg

