HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII a
Wychowawca: Emilia Kaszycka
Wtorek 23.06.2020 r.
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Przedmiot

Język polski

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia

Temat: Fundamentalne pytania.
Cel: doskonalenie umiejętności interpretacji dzieła plastycznego, odczytywania
znaczeń ukrytych.
Polecenia dla uczniów:
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2. Pobierz materiały wysłane na e-mail.
3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie discord.
Wykonaj zadania 8 i 9 na s. 175 w zeszycie ćwiczeń.
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j. niemiecki

Całkowity
czas
przeznaczo
ny
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pracę on –
line

Połączenie
z uczniami
i
nauczyciel
em na
Discordzie
od 8.00do
8.40.

Temat: In der Praxis.
1.
2.

Zapisz temat w zeszycie.
W ramach zajęć kulturoznawczych, proponuję obejrzeć film, oparty na
prawdziwej historii, dostępny w serwisie cda.pl:
Sophie Scholl ostatnie dni (Sophie Scholl - Die letzten Tage) 2005 lektor pl
Na temat rodzeństwa Scholl do poczytania:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodze%C5%84stwo_Scholl%C3%B3w
https://www.dw.com/pl/stawiali-op%C3%B3r-hitlerowi-sophie-i-hans-scholljeste%C5%9Bmy-waszym-wyrzutem-sumienia/a-42697989
Sehr gut 
– w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji -wg
planu
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Geografia

Temat: Wybrane zagadnienia geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej –
analiza danych statystycznych.

20min

Cele: Ćwiczenie umiejętności analizy danych statystycznych wybranych zagadnień
geografii fizycznej, ekonomiczno-społecznej, ich lokalizacji na mapach.
Polecenia dla uczniów:
Na podstawie danych statystycznych (str. 187-190) przypomnij z geografii
fizycznej: największe wyspy i półwyspy wg. kontynentów, najwyższe szczyty,
najdłuższe rzeki, największe jeziora; z geografii społeczno-ekonomicznej:
współczynniki U, Z, PN- wybranych krajów, produkt krajowy brutto i jego strukturę
w wybranych krajach świata.
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Matematyka

Temat: Podsumowanie wiadomości.
Polecenia dla uczniów:
1. Zapisz temat lekcji.
2. Analiza wybranych zadań z egzaminu.
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Informatyka

Temat: Gry i zabawy edukacyjne.
Gramy w grę na stronie dla uczniów:
https://sieciaki.pl/gry/laboratorium-wirusow
następnie wybieramy dowolną grę udostępnioną przez witrynę
sieciaki.pl lub film, zabawę itp.

10 min
10.4010.50
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Wychowanie
fizyczne
(dziewczęta)

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik. W miarę możliwości proszę
wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia!
https://ewf.h1.pl/student/?token=IMCLnWHwuGKUYTvByZEaX42SQGObEgMeJviy
RYfkOXjdmdeyzw
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Wychowanie
fizyczne
(dziewczęta)

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik. W miarę możliwości proszę
wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia!
https://ewf.h1.pl/student/?token=U3Q6Hpwg37QjyNk6i0t75Kou7MJoCWtwRLHV
pbT18tXW1bDRaO

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń. Jeśli to
możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu

6.
i
7.
8.

23.06. 2020 r.

23.06.2020

Wychowanie
fizyczne
(chłopcy)
Zajęcia
wyrównawcz
e

Gry i zabawy matematyczne.

