
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Czwartek 21.05.2020 r. 
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Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczo

ny                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
21.05.2
020 

 
j.niemiecki 

 
 

 
Temat:  Wie gefällt dir…? 
Cel: pytanie o opinię i wyrażanie opinii na temat ubioru. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przypomnij sobie nazwy części garderoby, poznane na ostatnich zajęciach. 

Następnie wykonaj zadanie 7/s.101 z podręcznika. Nagranie dostępne pod 

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

Odpowiedz ustnie na pytania 1-6. Następnie zapisz w zeszycie to, co znajduje się w 
tabelce: Tipp für dich na str.101. 
 

2. Poćwicz teraz pytanie o opinię i odpowiadanie na takie pytanie.  

Pytania o opinię:  
Wie findest du…? – co sądzisz o…? 
Wie gefällt dir…? - Jak podoba ci się …? 
 
Odpowiadamy na nie dzisiaj, korzystając ze wzoru: 
 
-Gefällt dir das T-Shirt?  - Podoba ci się ten tshirt? 
-Ja, es gefällt mir sehr gut. Es ist sehr schön. – Tak, on mi się podoba. Jest bardzo ładny. 
 
-Gefällt dir die Hose?  
-Nein, sie gefällt mir nicht. Sie ist altmodisch. 
 
-Gefallen dir die Schuhe? – Podobają ci się te buty? 
-Ja, sie gefallen mir. Sie sind bequem. – Tak, one mi się podobają. One są wygodne. 
 
Uwaga!!! Rodzajniki odpowiadają zaimkom osobowym:  
der – er,  
die – sie,  
das – es 
die l.mn – sie l.mn. 
 Przepisz i przetłumacz przymiotniki z tabelki z zad.8a/str.101. 
Następnie zadaj 2pytania i odpowiedz na nie, jak w przykładach powyżej, używając 
przymiotników z tabelki. Zapytaj o: czapkę i płaszcz.  

Powodzenia! 
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  
 
 

 
15 min na 
messenger 

2.  21.05.2
020 

Biologia  Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin. 
Cele:- Opisanie procesu zapłodnienia. 
         -Omówienie przebiegu rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka. 
         -Wyjaśnienie zmian zachodzących organizmie kobiety podczas ciąży. 
         -Objaśnienie zasad higieny zalecanych kobietom w ciąży. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika str. 224-229 oraz z materiałem na 

epodreczniki.pl „Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka” – temat 1,2,3. 

2. Wyszukaj w informacjach co to jest zapłodnienie i zapisz w zeszycie. 

3. Wiesz, że: w procesie zapłodnienia uczestniczą gamety, żeński układ 

rozrodczy funkcjonuje cyklicznie i owulacja wyznacza dni płodne kobiety.  

Wypisz do zeszytu jakie wyróżniamy etapy rozwoju dziecka w łonie mamy. 
Zapisz je w zeszycie. Krótko opisz cechy tych etapów. 

 



4. Zastanów się, skąd kobieta wie, że jest w ciąży? 

5. Wypisz 4 zalecenia dla kobiet w ciąży. 

6. Zadanie domowe: W jaki sposób dziecko w łonie mamy odżywia się, oddycha? 

Odpowiedź wyślij na emaila hanna.pawlik21@gmail.com  

 

 
3.  

 
21.05.2

020 

 
Język polski 

 
Temat: „Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę…” (Jan Kochanowski, TrenV, 
Tren VII). 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu poetyckiego, 
wyszukiwania i selekcji potrzebnych informacji. 
 
1.Zapisz temat lekcji. 
2.Wysłuchaj recytacji Trenu V – skorzystaj z zasobów Internetu. 
   Przeczytaj głośno Tren V oraz przypisy do niego - podr. s.296. 
   Wysłuchaj jeszcze raz recytacji Trenu V (słuchaj, śledząc tekst w podręczniku!).  
3.Wykonaj ustnie ćw.1/297 (podr.), pisemnie ćw.2/297 (podr.), potem ustnie ćw.3/297 
(podr.) (porównanie homeryckie – przypomnij znaczenie pojęcia i zapisz w zeszycie), 
pisemnie ćw.4 i 5/147-148 (zeszyt ćwiczeń). 
4. Zapisz w zeszycie: 
        W Trenie V Jan Kochanowski porównał śmierć Urszulki do wycięcia młodego pędu 
oliwki przez nieostrożnego ogrodnika. Ta przypadkowość śmierci podkreśla bezbronność 
dziecka oraz potęguje rozpacz rodziców. 
5.Obejrzyj zdjęcie obrazu (podr.s.294) i wykonaj ustnie polecenie zapisane pod nim. 
6.Wysłuchaj recytacji Trenu VII – skorzystaj z zasobów Internetu. 
   Przeczytaj głośno Tren VII oraz przypisy do niego - podr. s.296. 
   Wysłuchaj jeszcze raz recytacji Trenu VII (słuchaj, śledząc tekst w podręczniku!).  
7.Wskaż osobę mówiącą w trenie i adresata - wykonaj ćw.6 i 7/148 (zeszyt ćwiczeń). 
8. Wykonaj ustnie ćw.3 i 4/299 (podr.), pisemnie ćw.8/148(zeszyt ćwiczeń). 
9. Zapisz w zeszycie wyjaśnienie terminu: eufemizm (podr.s.299), wykonaj ustnie ćw.5 i 
6/299 (podr.). 
10.Zadanie:  
1). Wysłuchaj recytacji kolejnych pięciu dowolnie wybranych Trenów Jana 
Kochanowskiego – skorzystaj z zasobów Internetu. 
2). Ochotnicy! Wykonaj ćw.7/299 (podr). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
20 minut 

4.  21.05.2
0 

Religia Temat: Co to jest sakrament ? 
 
Cel lekcji: Ukazanie czym jest sakrament. 
 
Polecenia dla ucznia: 
-  zapisanie tematu. 
- napisz 7 sakramentów św. 
- narysuj ilustracje do tych sakramentów św. Które już przyjąłeś,  
 
Modlitwa: Litania Loretańska  

 

 
10 minut 

5. 21.05.2
020r. 

Język 
angielski  

Topic:Revision unit 8. 
Cel:  Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 8. 
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.1,2,3,4,5,6/102 –podręcznik 

 
Analiza zadań na platformie Classroom od godz.11:40  

Good luck.Powodzenia. 
 

 

 
 
 30 min. 

6. 21.05.2
020 

Informatyka  Temat: 5.3    Nie taka martwa natura. 

Cel:  - tworzenie filmu na podstawie jednego obrazu w programie 

Photo Story 3  

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


2. Otwieramy podręcznik na str 128 i uruchamiamy program 

Photofilre7. 

3. Tworzymy napisy początkowe i końcowe do filmu wg 

poleceń ze str. 128 i 129. 

4. Zapisujemy gotowe napisy w formacie BMP. 

5. Otwieramy link i pobieramy obraz Pietera Claesza: 

https://www.google.pl/search?q=tafel+mit+hummer+silberkan

ne&sxsrf=ALeKk02A-

ck5r52q8srU8LI7AxApl_GjtA:1589710181915&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE-

8D107rpAhWGxosKHZDsBLIQ_AUoAXoECAsQAw&biw

=1777&bih=876&dpr=0.9#imgrc=CLz7lJSLpqfABM. 

6. Pobieramy i instalujemy program Photo Story 3 jeśli nie 

mamy go już na komputerze. 

7. Uruchamiamy program Photo Story 3 i postępujemy wg 

poleceń ze str. 129.( czyli importujemy utworzone napisy w 

programie PhotoFiltre7 oraz 8 razy importujemy obraz Pietera 

Claesza) 

8. Wykonujemy dalszą cześć tworzenia filmu dostosowując ruch 

napisów w czasie wg wskazówek                  str. 130. 

9. Następnym etapem pracy będzie ustawienie  przejść obrazów:  

poprzez określenie pozycji początkowej i końcowej kolejnego 

obrazu wg wzoru z rys. 4  (aby móc ustawić pozycje musimy 

kliknąć w kwadracik jak na rys. 5 str. 132) 

10. Kolejnym etapem będzie ustawienie czasu przejścia obrazu str 

132. 

11. Po ustawieniu wszystkich przejść i czasu ich trwania 

zapisujemy film str. 133 

 

Zapisane filmy proszę przesłać do mnie na priv. 

 

 

Link do programu Photo Story: 

https://www.pobieralnia.pl/programy/photo-story-3/ 

 
 

7.  
 

21.05. 
2020r. 

 
 
 

 

 
WDZ 

 

 
Temat:  Czas oczekiwania 
     ( lekcja dla dziewcząt i chłopców). 
 
Cel: Uczeń/Uczennica potrafi: 

 opisać budowę komórki jajowej i plemnika oraz proces zapłodnienia, 

 przedstawić zmiany fizjologiczne w organizmie kobiety w czasie ciąży, 

  omówić etapy rozwoju prenatalnego dziecka  
                (zygota, zarodek, płód). 
 
 
Materiały do lekcji zostaną przesłane na messengerze.  
Możesz także skorzystać z zasobów Internetu lub z podręcznika do biologii. 
 
Zapisz do zeszytu: 
1.Ciąża to dziewięć niezwykłych miesięcy, podczas których z dwóch małych komórek 
rozwija się nowy człowiek. 
Kobieta staje się matką od pierwszych chwil życia dziecka,  
a więc od momentu zajścia w ciążę. 
2.Opieka ojca nad matką w ciąży 
 i ich dzieckiem. 
3.Rozwój dziecka w łonie matki. 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             
15minut 
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