
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Wtorek 26.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
26.05.2020 

 
j. niemiecki 

 
Temat: Gehst du mit der Mode? / Czy podążasz za modą? 
 
Cel: ćwiczenie rozumienia tekstu pisanego, wyrażanie własnej opinii na temat 
mody. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz temat w zeszycie. 
2.Zastanów się, co sądzisz na temat mody i podążania za nią. Następnie, 
przeczytaj teksty z zad.10a/s.103, oraz zdania od 1 do 6. Zastanów się, 
poszukaj wskazówek w tekstach i zapisz w zeszycie, kto wyraził jaką opinię na 
temat mody, według wzoru: 
1.-Carmen 
2.-........... 
3.-.......... 
4.-.......... 
5.-......... 
6.-.......... 
 
Następnie, spróbuj dopasować znaczenia zwrotów z tekstów, które 
przeczytałeś/aś: i zapisz je w zeszycie:  

(czasami chcę prowokować * nosić * ubieram się modnie * podoba mi się * 
kocham moją czapkę * bardzo drogie * noszę, co mi się podoba) 

 
es gefällt mir... - …......................... 
tragen - …......................... 
sehr teuer - …......................... 
ich kleide mich modisch - …......................... 
ich liebe meine Mütze - …......................... 
ich trage, was mir gefällt - …......................... 
manchmal will ich provozieren - …......................... 
 
 
3.Wyrażamy opinię!! Do tego służą zwroty, które już znasz, a niektóre 
poznałeś, czytając teksty. Oto one, zapisz je w zeszycie: 
Ich denke, ..   - Myślę,  
Ich finde,...   - Uważam,  
Ich bin der Meinung, .. - Jestem zdania, 
 
Podr.s104/11a – przeczytaj zwroty z tabelki, wyrażające opinie dotyczące 
markowych ubrań, i napisz własną opinię na ten temat, wybierając pasujący 
zwrot. 
Moja opinia jest taka: 
Ich denke, Markenklamotten sind wie ganz normale modische Klamotten, nur 
teuer. 
 
Twoja opinia: …............ 
 
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji -
wg planu 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  

15 min na 
messenger 

 
2.  

 
26.05.202 

 
Język polski 

 
Temat: W teatrze słowa. 
 

 
20 minut 



Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu 
poetyckiego, rozpoznawania literackich nawiązań, wyszukiwania i selekcji 
potrzebnych informacji. 
 
1.Zapoznaj się z informacją wstępną w podręczniku – s.302. 
2.Zapisz temat lekcji. 
3.Przeczytaj głośno fragment dramatu Mariana Hemara ”Ostatni tren” oraz 
przypisy do niego - podr. s.302-307. 
4.Sprawdź, czy uważnie odczytałeś wskazany fragment – wykonaj ćw.4 i 6/151 
(zeszyt ćwiczeń). 
5.Zapisz w zeszycie (uzupełnij miejsca wykropkowane): 
bohaterowie - ……. 
miejsce - ……. 
czas - ……. 
wydarzenia - ……. 
6.Znajdź w tekście fragmenty opisujące uczucia Jana i Doroty, nazwij je i zapisz 
w zeszycie. 
7.Obejrzyj zdjęcie umieszczone w podręczniku (s.303) i sprawdź w dostępnych 
źródłach, kim była Niobe. 
8. Znajdź w tekście fragmenty opisujące tajemniczego gościa i wykonaj 
ćw.5/151 (zeszyt ćwiczeń). 
9.Zastanów się, jakie byłyby pozytywne i negatywne skutki możliwych decyzji 
Jana Kochanowskiego - zapisz je w zeszycie. 
10.Jan Kochanowski to artysta wybitny, mistrz polskiej poezji – czy wiedział o 
tym? Wykonaj ćw.8/308 (podr.). 
11.Zadanie: Wysłuchaj fragmentu opery Niobe królowa Teb Agostina 
Steffaniego 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

3.  26.05.2020r Religia Temat: Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. 
Cel lekcji: ogólne zapoznanie z sakramentami inicjacji chrześcijańskiej. 
Polecenia dla ucznia: 
-  zapisanie tematu. 
- sakr. Inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, eucharystia) 
 
- Modlitwa: w intencji  tych którzy przekazali nam  wiarę „Pod Twoją Obronę…” 

 
 
 

10 minut 

4. 26.05.2020 r. Biologia Temat: Rozwój człowieka od narodzin do starości. 
Cele: 
- Charakteryzowanie etapów rozwojowych człowieka. 
-Wyróżnianie rodzajów dojrzałości. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj tekst podręcznika str.230- 234. Obejrzyj materiał  

https://epodreczniki.pl/a/etapy-zycia-czlowieka/DCg726e7  (temat 

3). 

2. Wypisz w zeszycie 8 etapów rozwojowych człowieka (po 

narodzinach). Po każdym etapie dopisz 2 cechy charakterystyczne 

tego okresu. 

3. Na podstawie analizy tekstu str.231 w podręczniku, wyróżnij 

rodzaje dojrzałości. Zapisz w zeszycie schemat podziału dojrzałości i 

dopisz 1 cechę dla każdej z nich. 

4. ZADANIE Opisz, w jakim okresie rozwoju obecnie jesteś i w jakim 

okresie są członkowie twojej rodziny. Wyślij zadanie na Messenger.  

 

 

5. 26.05.2020 Matematyka Temat: Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach praktycznych. 
Cel: Uczeń zna i stosuje twierdzenie Pitagoras  w sytuacjach praktycznych. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji 
Rozwiąż zadania z karty pracy przesłanej na platformie. 

15 min 
11.45 -12.00 

 
6. 

 
26.05. 
2020 r. 

 
Język angielski 

 
Topic:Present Perfect –all forms. 
 
Cel: Zapoznanie się z tworzeniem zdań twierdzących,przeczeń i pytań w czasie 

Present Perfect.Ćwiczenia praktyczne. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat  w zeszycie i zgłoście swoją obecność na platformie 
Classroom. 

30 min. 

https://epodreczniki.pl/a/etapy-zycia-czlowieka/DCg726e7


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

3. Wykonaj ćw.2,4,5/108-podręcznik. 
4. Homework:Learn irregular verbs. 

Spotykamy się na platformie Classroom o godz.12:40 
 

7.  19.05.2020 r. Muzyka Temat: Folk i country 
- czytamy z podręcznika tekst, str. 139-144 
- piszemy notatkę: 
- co to jest styl folk i country w muzyce, czym się charakteryzuje, skąd się 
wywodzi i wypisać przedstawicieli tych stylów 
- ze słowniczka str. 144 przepisujemy, akompaniament, burdon, akord, 
trójdźwięk, stopnie gamy, ostinato 
 
- słuchamy utworów; 
Piosenka „Pędzą konie” str. 140 , tekst 
 
link do utworu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8VLHittFkSk 
 
 - Chcemy country 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4OSm5qDoMDY 
 
- Och Zuzanno 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-LwgaZhohNE 
 
z linia melodyczną, można spróbować zaśpiewać 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DGXh2rWsbsw 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8VLHittFkSk
https://www.youtube.com/watch?v=4OSm5qDoMDY
https://www.youtube.com/watch?v=-LwgaZhohNE
https://www.youtube.com/watch?v=DGXh2rWsbsw

