
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Czwartek 28.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
28.05.2020 

 
j.niemiecki 

 
 

 
Temat:  In der Praxis. 
 
Cel: sprawdzenie zdobytych umiejętności językowych w praktyce. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1.Przypomnienie wyrażania opinii o rzeczach, przedmiotach. Uwaga, jak 
wcześniej, używamy tutaj zaimków osobowych w bierniku: 
 
w mianowniku (I przypadek):  
der/er  die/sie   das/es die (l.mn.)/sie 
w bierniku (IV przypadek):  
den/ihn die/sie das/es die (l.mn.)/sie 
 
-Wie findest du die Mütze?   
-Ich finde sie sehr modisch. 
 
-Wie findest du den Pullover? 
-Ich finde ihn altmodisch. 
 
Uzupełnij poniższe dialogi, korzystając z powyższych przykładów i 
wspomnianej wyżej gramatyki: 
 
Wie findest du das Sweatshirt?   
-Ich finde ________ praktisch. 
 
Wie findest du die Turnschuhe?   
-Ich finde _________unbequem. 
 
2.Sprawdź się! Ile zwrotów odnajdziesz bez pomocy słowniczków: 
s.108/1a -zapoznaj się z zadaniem i spróbuj wykonać je w zeszycie. 
3.Posłuchaj i wybierz! s.109/2a: posłuchaj nagrania i wskaż tekst, który 
słyszysz. Nagranie 75 dostępne pod linkiem:  
http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-1-kl-vii-podrecznik  

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

 
15 min na 
messenger 

2.  28.05.2020 Biologia  Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego. 
Cele: 
-Wyjaśnienie zasad profilaktyki chorób układu rozrodczego. 
-Poznanie chorób układu rozrodczego. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str.235 -238. 

2. Wypisz do zeszytu kilka zasad zapobiegania chorobom 

układu rozrodczego. 

3. Na podstawie analizy treści podręcznika, wypisz przykłady 

chorób układu rozrodczego spowodowanych przez: 

- bakterie, 
-wirusy, 
-protisty, 
-niekontrolowane dzielenie się komórek. 

      4.     Zapoznaj się z objawami i profilaktyką tych chorób. 
      5.     Powtórz wiadomości z działu „Rozmnażanie i rozwój człowieka”.  

 
 

 



 
3.  

 
28.05.2020 

 
Język polski 

 
Temat: Imiesłów  przymiotnikowy i przysłówkowy. Ćwiczenia. 
 
Cele: Utrwalanie wiadomości o imiesłowach, ich funkcji w zdaniu. 
 
1. Przypomnij poznane wiadomości o imiesłowach – notatki w zeszycie, 
wiadomości w podręczniku. 
2. Zapisz temat w zeszycie. 
3. Podczas tej części lekcji będziesz pracował z zeszytem ćwiczeń – 
wspólnie z kolegami i koleżankami oraz nauczycielem. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
30 minut 

4.  28.05.2020r. Religia Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 
 
Cel lekcji: Zapoznanie z Darami Ducha Świętego. 
   
Polecenia dla ucznia: 
- zapisanie tematu, 
- zapisanie Darów Ducha Świętego, 
- punkty do tekstu(Dz 2,1-4) 
 

Modlitwa: O  Dary Ducha Świętego. 

10 minut 

5. 28.05 2020 r. Język 
angielski 

Topic:A true story –reading and vocabulary. 
 Cel:Rozwijanie umiejętności czytania oraz wprowadzenie słownictwa 
związane z tematem. 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz temat i zgłoś swoją obecność na platformie Classroom. 
2.Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 
platformie Classroom. 
3.Wykonaj ćw.2/109 –podręcznik,ćw.1/103-zeszyt ćwiczeń. 

Spotykamy się na platformie Classroom o godz.11:40 
 

30 min. 

6. 28.05.2020 Informatyka  Temat: Przygotowanie prezentacji multimedialnej na 

wybrany temat. 
Cel:  - tworzenie prezentacji w programie Powerpoint lub 

Prezentacje google. 

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Otwieramy podręcznik na str 144 i wybieramy 

jeden z przykładowych 6 tematów projektu 

prezentacji. 

3. Przygotowujemy plan prezentacji czyli tzw spis 

treści, który ma znaleźć się na drugim slajdzie 

prezentacji. 

4. Pobieramy ilustracje i informacje aby utworzyć 

prezentacje na wybrany temat. 

5. Tworzymy prezentację wg sporządzonego planu 

(scenariusza). 

6. Ustawiamy przejścia, animacje i formatujemy 

wstawione ilustracje. 

 

Gotową prezentację ze spisem treści  

zapisujemy i wysyłamy do mnie na priv. 

 

 

Pomocne Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=MNSbsR3kXR8 

https://www.youtube.com/watch?v=cNriuQwlwr0 

 

 

 
7.  

 
28.05. 
2020r. 

 
 
 

 
WDZ 

 

 
Temat:  Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo. 
     ( lekcja dla dziewcząt). 
 
Cel: Uczeń/Uczennica potrafi: 

 opisać rolę członków rodziny w przyjęciu noworodka,, 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MNSbsR3kXR8
https://www.youtube.com/watch?v=cNriuQwlwr0


  podać argumenty za uczestnictwem młodych rodziców w 
szkole rodzenia, 

  określić czym jest naturalny poród. 
 
 
Materiały do lekcji zostaną przesłane na messengerze.  
Możesz także skorzystać z zasobów Internetu lub obejrzeć film: 
„Wszystko o karmieniu piersią i pielęgnacji noworodka”. 
 
Zapisz do zeszytu: 
1.Ciąża życiowym wyzwaniem. 
2.Szkoła rodzenia. 
3.Narodziny dziecka. 
4.Karmienie naturalne. 
 
  

 
 
 
 

             
15minut 
         

 

 

 


