
Plan zajęć nauczania zdalnego 23-27 marca 2020
Agnieszka Miara
Przedmiot ………………………..

   Dzień tygodnia Przedmiot/
edukacja

Temat Treści/Zadanie Uwagi do 
realizacji zadań

23.03.2020
poniedziałek

j.polski kl. 7 Test utrwalający 
znajomość lektury
obowiązkowej ,, 
Reduta Ordona”

test

j. polski kl. 6 Powtórzenie i 
utrwalenia części 
zdania.

Karty pracy

j.polski kl. 5 Powtórzenie i 
utrwalenia części 
zdania.

Karty pracy

24.03.2020
wtorek

j.polski kl. 6 Ćwiczenia 
utrwalające części 
zdania.

Karty pracy

j. polski kl. 7 Sprawdzamy 
znajomość lektury
,,Reduta Ordona”

Test
film ,,Latarnik” 
TVP Kultura 
g.13.00 

j. polski kl. 5 Ćwiczenia 
utrwalające części 
zdania.

Karty pracy

historia kl. 5 Arabowie i 
początki islamu.

Podręcznik s. 109-
113

historia kl.7 Powtórzenie i 
utrwalenie 
wiadomości o 
powstaniu 
styczniowym

Krzyżówka z 
hasłem 
POWSTANIE 
STYCZNIOWE

25.03.2020
środa

historia kl. 7 Represje po 
upadku powstania 
styczniowego – 
utrwalenie.

ćwiczenia

j. polski kl. 7 Test utrwalający 
znajomość treści 
obowiązkowych 
- ,,Śmierć 
Pułkownika”

Test
https://
epodreczniki.pl/a/
kim-byl-
pulkownik/
DBPU7W5Jz 
https://
epodreczniki.pl/a/
na-czym-polega-
bitewny-heroizm/
DzZ6QlA6s
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j. polski kl. 5/6 Ćwiczenia 
utrwalające części 
zdania.

You Tube -Wiedza
z Wami- Podmiot, 
Rodzaje 
orzeczeniahttps://e
podreczniki.pl/a/o
-kazdej-
okolicznosci---
okolicznik/
DILp6Vwnk 
https://epodreczni
ki.pl/a/do-pelna-
dopelniam---
dopelnienie/DnG3
TXcTA 

https://
epodreczniki.pl/a/
przydaje-blasku-
rzeczownikowi---
przydawka/
DWFGJ08BF 

historia kl. 6 Utrwalenie 
wiadomości z 
działu IV.

Ćwiczenia, karty 
pracy

26.03.2020
czwartek

j. polski kl. 5 Nasze wrażenia po
przeczytaniu 
lektury ,,Lew, 
Czarownica i stara
szafa”.

ćw. 
wprowadzające i 
sprawdzające 
znajomośc lektury,
karty pracyhttps://
epodreczniki.pl/a/
na-kolacji-u-
panstwa-bobrow/
D1HCrNNdt 

j. polski kl. 6 Nasze wrażenia po
przeczytaniu 
lektury ,,W 
pustyni i w 
puszczy”.

ćw. 
wprowadzające i 
sprawdzające 
znajomośc lektury,
karty pracy

j. polski kl. 7 Twórcze inspiracje
Adama 
Mickiewicza.

Podręcznik s. 254-
255

historia kl. 6 Rzeczpospolita pod 
rządami Wettinów

Karta pracy
zeszyt ćw.

27.03.2020
piątek

j. polski kl. 5 Jak trafić do 
Narnii?

Czas i miejsce 
zdarzeń.
Wyrazy 
określające 
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książkę.
Biografia pisarza.

j. polski kl. 6 Wyprawa do 
egzotycznego 
świata.

Pisarz i jego 
dzieło.
Czas akcji w 
powieści.
Miejsce wydarzeń.
Bohaterowie 
powieści.

historia kl. 5 Nowe państwa w 
Europie
 

– powstanie pań-
stwa Franków
– cesarstwo Karola 
Wielkiego
– rozwój kultury i 
nauki w państwie 
Karola Wielkiego
– traktat w Verdun i 
jego skutki – nowe 
państwa w Europie
– Rzesza Niemiecka
– terminy: Franko-
wie, dynastia, ma-
jordom, Karolingo-
wie, układ w Ver-
dun, cesarstwo, 
margrabia, mar-
chia, możnowładca,
Rzesza Niemiecka
– postaci historycz-
ne: Chlodwig, Karol 
Młot, Pepin Mały, 
Karol Wielki, Otton I

j. polski kl. 7 Motyw winy i 
kary 
w ,,Dziadach” cz. 
II

Podręcznik s. 256-
259
https://
epodreczniki.pl/a/
ciemno-wszedzie-
glucho-
wszedzie---o-
ludowym-
obrzedzie-
dziadow/
DmtQ0wcaI
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