
Plan zajęć nauczania zdalnego 20-24 kwietnia 2020
Agnieszka Miara
Przedmiot ………………………..

   Dzień tygodnia Przedmiot/
edukacja

Temat Treści/Zadanie Uwagi do 
realizacji zadań

30.03.2020
poniedziałek

j.polski kl. 7 Rodzaje zdań 
złożonych 
podrzędnie.

Podręcznik s. 197,
zeszyt ćwiczeń s. 
35, od ćw. 9
lekcja online 
godz. 9.30-10.00

j. polski kl. 5 Wyobraźnia 
artystki – 
Herkules i złota 
łania.

Podręcznik s. 199
lekcja online 
godz. 11.00-11.30

j.polski kl. 6 Ech, muzyka, 
muzyka...

Podręcznik s. 
198-200
lekcja online 
godz. 11.30-12.00

31.03.2020
wtorek

j.polski kl. 6 Czy łatwo 
wzbudzić w 
ludziach zachwyt?

Podręcznik s. 
201-203
lekcja online 
godz. 11.30 - 
12.00

j. polski kl. 7 Rodzaje zdań- 
utrwalenie.

Zeszyt ćwiczeń s. 
35-41 
https://www.youtu
be.com/watch?
v=c9WLrTIvirE 

j. polski kl. 5 Atlantyda, 
czyli ,,tam albo 
nie tam”.

Podręcznik s. 200-
201
lekcja online 
godz. 12.00 – 12. 
30

historia kl. 5 System feudalny.   Podręcznik s. 
132-135
W zeszycie zad. 4 
s. 135- ,,Sprawdź 
się”
lekcja online 
godz. 11.00 – 
11.30

historia kl.7 Sprawa polska w 
czasie I wojny 

Podręcznik s. 180-
183.

https://www.youtube.com/watch?v=c9WLrTIvirE
https://www.youtube.com/watch?v=c9WLrTIvirE
https://www.youtube.com/watch?v=c9WLrTIvirE


światowej. Zapoznać się :
https://gwo.pl/
zmiany-
terytorialne-w-
europie-po-i-nbsp-
wojnie-swiatowej-
p4413 https://
epodreczniki.pl/a/
licytacja-sprawa-
polska-w-1917-
roku/DJ9TxFH3Y 

1.04.2020
środa

historia kl. 7 Podsumowanie 
rozdziału V.

Podręcznik s. 184-
186
lekcja online
godz. 10.00-10.30

j. polski kl. 7 ,,Latarnik” - 
trudny los 
emigranta.

Podręcznik s. 168
lekcja online 
godz. 9.00- 9.30
https://
www.youtube.com
/watch?
v=uvssySf52Eg 

j. polski kl. 5

j. polski kl. 6

Czym się różnią 
zdania pojedyncze
nierozwinięte od 
rozwiniętych? - 
przypomnienie i 
utrwalenie 
wiadomości.

Związki 
wyrazowe.

Podręcznik 
klasaV- s. 217-219
- do zeszytu ćw. 6 
s. 219, 
zeszyt ćwiczeń s. 
42, ćw. 1,2,3,4. 

Podręcznik klasa 
VI -s. 229-231
zeszyt ćwiczeń s. 
53, ćw. 1,2,3 s. 53-
54

historia kl. 6 Drugi rozbiór 
Polski.

Podręcznik s. 172-
173.
lekcja online 
godz. 11. - 11.30
https://gwo.pl/
konstytucja-3-
maja-p4611 

2. 04. 2020
czwartek

j. polski kl. 6 Związek zgody, 
rządu, 
przynależności – 

Podręcznik s. 230,
zeszyt ćw. s. 54-55
lekcja online
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https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg
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ćwiczenia. godz. 9.00- 9.30

j. polski kl. 5 Zdania 
pojedyncze – 
ćwiczenia.

Podręcznik s. 
217-2019
lekcja online
godz. 10.00- 10.30

j. polski kl. 7 Literatura i sen o 
ojczyźnie.

Podręcznik s. 169

lekcja online
godz. 11.00- 11.30

historia kl. 6 Powstanie 
kościuszkowskie i 
trzeci rozbiór 
Polski.

Podręcznik s. 174-
179.
W zeszycie 
wyjaśnić daty:
-1794
-1795
Wypisać 
przyczyny 
rozbiorów Polski.
Zapoznać się 
https://gwo.pl/rozb
iory-polski-
p4426 , 
https://gwo.pl/upa
dek-
rzeczypospolitej-
p4676 

 

3. 04.2020
piątek

j. polski kl. 5 Początki świata 
według Greków.

Podrcznik s. 202-
205
lekcja online
godz.10.00-10.30

j. polski kl. 6 Związki 
wyrazow- 
utrwalenie.

Karty pracy
lekcja online
godz. 9.00-9.30

historia kl. 5 Epoka rycerzy. Podręcznik s.136-
139.
W zeszycie : zad. 
1 s. 
139- ,,Sprawdź 
się”.

j. polski kl. 7 Tułaczka i 
wieczna podróż 
jako metafory 
życia- symbole w 
noweli 
Sienkiewicza.

Podręcznik s. 170
lekcja online
godz. 11.00- 11.30
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