
Dla klasy 7  25 – 29 maja 2020 Wychowawca: Przemysław Woś 

Przedmiot 

data 
Zadania podstawowe 

Zadania 

dodatkowe i 

rozszerzające 

metody pracy,  linki, 

formy realizacji, propozycje 

 od nauczyciela 

imię i nazwisko 

nauczyciela kontakt 

Język 

angielski 

 25.05.2020 

Praca z podręcznikiem str. 100 

-zad. 1 – uczeń uzupełnia zdania odpowiednim przyimkiem 

- zad. 2 – uczeń wpisuje odpowiednie słowa 

- zad 3 – uczeń uzupełnia zdania czasem present perfect 

- zad. 4 – uczeń pisze krótkie odpowiedzi w czasie present perfect. 

 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem 

Praca ze słownikiem 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

Język 

angielski 

26.04.2020 

Praca z podręcznikiem str. 100 

- zad. 5- uczeń uzupełnia dialog odpowiednim wyrażeniem 

-zad 6 – uczeń uzupełnia dialog brakującym słowem 

- zad 7 – uczeń na podstawie słuchania określa które zdania są prawdzie i 

nieprawdziwe 

 

Praca z podręcznikiem 

Praca ze słownikiem 

 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

Język 

angielski 

27.05.2020 

Praca z podręcznikiem str. 102 i 103 

- zad. 2- uczniowie uzupełniają zdania na podstawie słuchania 

-zad. 3– uczniowie wybierają poprawne odpowiedzi dotyczące tekstów 

pisanych 

-zad 5 i 6 

podręcznik str. 103 

Praca indywidulna z 

podręcznikiem 

Praca online – słuchanie 

przesłane na maila grupowego 

 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

Język 

angielski 

25.05.2020 

Temat lekcji : Utrwalenie materiału z rozdziału 8 w formie gier i zabaw. 

1) Utwórz formę czasu present perfect dla podanych czasowników - zadanie 

1 (karta pracy - Language and vocabulary - Unit 8). 

2) Wybierz prawidłową formę czasownika dla czasu present perfect zgodną z 

kontekstem zadnia - zadanie 2 (karta pracy - Language and vocabulary - Unit 

8).  

3) Wybierz prawidłowy czasownik (present perfect) zgodny z kontekstem 

zdania - zadanie 4 (karta pracy - Language and vocabulary - Unit 8).  

 

Praca indywidualna. 

Praca z wykorzystaniem karty 

pracy. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@g.spw

erbkowice.pl 

Librus 

Język 

angielski 

26.05.2020 

Temat lekcji : SKILLS TRAINER 8 - rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych 

w oparciu o materiał z rozdziału 8. 

1) Sprawdź znaczenie wskazanych w zdaniach wyrazów i dopasuj te zdania 

do właściwych nazw zawodów - zadanie 1 strona 102(podręcznik). 

2)  Uzupełnij luki w zdaniach właściwymi wyrazami na podstawie 

wysłuchanego tekstu (nagranie2.48) - zadanie 2 strona 102(podręcznik). 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@g.spw

erbkowice.pl 

Librus 

mailto:piotr.bzdyra@g.spwerbkowice.pl
mailto:piotr.bzdyra@g.spwerbkowice.pl
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Uzupełnij luki w tekście napisanym w języku polskim właściwymi 

informacjami na podstawie informacji uzyskanych z przeczytanego w języku 

angielskim tekstu (The Ghost Train) - zadanie 4 strona 102(podręcznik). 

Język 

angielski 

27.05.2020 

Temat lekcji : Rozwiązywanie zadań utrwalających słownictwo i gramatykę z 

rozdziału 8. 

1) Uzupełnij luki w zdaniach wstawiając odpowiedni przyimek -  zadanie 5 

(karta pracy - Language and vocabulary - Unit 8). 

2) Dokończ zdania podanymi wyrażeniami( nazwy urazów) - zadanie 6(karta 

pracy - Language and vocabulary - Unit 8). 

3) Dokończ zdania podanymi w nawiasach czasownikami. Wstaw czasowniki  

w formie dla czasu  present perfect - zadanie 3 (karta pracy - Language and 

vocabulary - Unit 8). 

 

Praca indywidualna. 

Praca z wykorzystaniem karty 

pracy. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@g.spw

erbkowice.pl 

Librus 

1. 

Biologia 

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 266 - 270; 

Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2 i 3  str. 270; 

Obejrzyj : 

https://epodreczniki.pl/a/choroby-zakazne-i-pasozytnicze/D18LkaAxm 

 

Wyszukaj 

informacje na 

temat okoliczności 

opracowania 

pierwszej 

szczepionki. 

Przygotuj na ten 

temat prezentację 

multimedialną. 

Praca z podręcznikiem,  

e-podręcznikiem   

i wykorzystaniem innych 

źródeł; 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie; 

Marzena Gumieniak 

librus 

e-mail   

marzena.gumieniak 

@spwerbkowice.pl 

2. 

Biologia 

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 271 - 274; 

Wykonaj w zeszycie zad. 1, 3 i 4  str. 274; 

Obejrzyj: https://epodreczniki.pl/a/choroby-nowotworowe/DoL1CMKiU 

 

Wykonaj w 

zeszycie zad. 2 i 5 

str. 274; 

 

Praca z podręcznikiem,  

e-podręcznikiem   

i wykorzystaniem innych 

źródeł; 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie; 

Marzena Gumieniak 

librus 

e-mail   

marzena.gumieniak 

@spwerbkowice.pl 

Informatyka 

6.05.2020 

Temat:  Cyfrowy montaż filmu c.d. 

Przeczytaj temat w podręczniku. Wyszukaj informacje w Internecie na temat 

programów do montażu filmów. 

Zmontuj film 

wykonując 

polecenia z 

podręcznika. 

Możesz wykonać 

zadanie różnym 

oprogramowaniem  

dostępnym w sieci. 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w 

Internecie 

Piotr Kapusta 

dziennik 

elektroniczny 

e-mail: piotr.kapusta 

@spwerbkowice.pl 

Fizyka 

27.05.2020 

Temat: Topnienie i krzepnięcie 

- przeczytaj z podręcznika  s. 253 – 257 

Czy duża wartość 

ciepła topnienia 

Praca z podręcznikiem 

 

Przemysław Woś 

Librus 

mailto:piotr.bzdyra@g.spwerbkowice.pl
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1. Obserwacja topnienia substancji. 

https://epodreczniki.pl/b/jakie-zmiany-zachodza-podczas-topnienia-i-

krzepniecia-wody/P11f5avwM 

- zobacz film 

- wykonaj ćwiczenia 

2. Topnienie kryształów i ciał bezpostaciowych  

- napisz na czym polega różnica 

3. Ciepło topnienia. 

- zapisz wzór i jednostkę ( ct = Q/m ;  ct – częściej używane oznaczenie 

ciepła topnienia) 

- zapoznaj się z tabelą 7 s. 276 

4. Zadanie rachunkowe 

 - rozwiąż zadanie 3 s. 258 

wody( lodu) ma 

znaczenie dla 

przyrody? 

przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 

Fizyka 

28.05.2020 

Temat: Parowanie i skraplanie 

- przeczytaj z podręcznika  s. 259 - 263 

- napisz notatkę: 

 1. Szybkość parowania cieczy zależy od: 

- rodzaju cieczy np. benzyna szybciej paruje niż ropa 

- powierzchni cieczy np. woda rozlana na podłodze szybciej wyparuje niż 

pozostawiona w szklance 

- temperatury cieczy 

- czynników zewnętrznych np. pranie szybciej wyschnie w ciepły słoneczny 

dzień niż zimny i pochmurny. 

2. Wrzenie 

- zapisz co to jest i od czego zależy temperatura wrzenia 

3. Ciepło parowania  

- zapisz wzór i jednostkę ( cp = Q/m ;  cp – częściej używane oznaczenie 

ciepła parowania) 

- zapoznaj się z tabelą 7 s. 276 

4. Odpowiedz na pytania całym zdaniem ( oblicz w pamięci lub na 

kalkulatorze ) 

- Ile energii potrzeba aby wyparować 2kg wody? 

- Ile energii potrzeba aby wyparować 0,5kg rtęci 

Co by się stało w 

przyrodzie, gdyby 

ciepło parowania 

wody było dużo 

niższe? 

Praca z podręcznikiem 

 

Przemysław Woś 

Librus 

przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 

 

Matematyka 

25.05.2020 

 

Temat lekcji: Twierdzenie, założenie, teza, dowód. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika 

3. Rozwiązuj zadania utrwalające: 1,2,3,4,5 str. 226-228.. 

 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mkHOR7pz45Q 

 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

https://epodreczniki.pl/b/jakie-zmiany-zachodza-podczas-topnienia-i-krzepniecia-wody/P11f5avwM
https://epodreczniki.pl/b/jakie-zmiany-zachodza-podczas-topnienia-i-krzepniecia-wody/P11f5avwM
about:blank
about:blank


 

Matematyka 

26.05.2020 

 

Temat lekcji: Twierdzenie, założenie, teza, dowód. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Rozwiąż zadania 6,7,8,9,10 str. 228,229 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem, 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

28.05.2020 

 

Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj przykłady. 

3. Zrób notatkę do lekcji. 

4. Rozwiąż zadania:,3,4,5,6,7  str.232,233 

 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem, 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Z4Oeg1A9ukA 

 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka

29.05.2020 

 

Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa.. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Rozwiąż zadania:8,9,10,11,12 str.233,234 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem, 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Chemia 

26.05.2020 

 

 

Temat lekcji: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 211 – 215. 

3. Zrób notatkę do lekcji. 

4. Rozwiąż w zeszycie zadania: 1,2, str. 215 

 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=NdLyUDYpaX0 

 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Chemia 

29.05.2020 

 

 

Temat lekcji: Wodorotlenek wapnia. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 216 – 218. 

3. Zrób notatkę do lekcji. 

4. Rozwiąż w zeszycie zadania: 1,2 str. 218 

 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=aXdf6Gbe59k 

 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

Język polski 

. 

 

 

 

  

Elżbieta Gałecka-

Szwaczkiewicz 

 

Librus, e-mail, 

messenger 

Język polski 

 

 

 

  

Elżbieta Gałecka-

Szwaczkiewicz 

 

Librus, e-mail, 

messenger 

Język polski 

 

 

 

  

Elżbieta Gałecka-

Szwaczkiewicz 
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 Librus, e-mail, 

messenger 

Język polski 

 

 

  

Elżbieta Gałecka-

Szwaczkiewicz 

 

Librus, e-mail, 

messenger 

wychowane 

fizyczne 

25.05.2020 

 

Edukacja zdrowotna. Profilaktyka przed niską i wysoką temperaturą. 

Sport to również dbanie o swoje zdrowie. Dlatego musimy być świadomi 

jakie zagrożenia czyhają na nas podczas uprawiania sportów zimowych 

(niskie temperatury) i sportów letnich (wysokie temperatury). 

 

Zapoznanie się z 

zasadami 

panującymi 

podczas niskich i 

wysokich 

temperaturach. 

  

https://medycynatropikalna.pl/

niezbednik-

podroznika/dzialanie-niskiej-

temperatury 

 

https://medycynatropikalna.pl/

choroba/dzialanie-wysokiej-

temperatury 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

26.05.2020 

 

Doskonalenie przepisów gry w piłce halowej (futsal). 

Znacie już różnice między zasadami w futsalu a piłce nożnej na trawie. 

Dla przypomnienia link. 

 

Zapoznaj się z 

zasadami gry z 

linku i znajdź 

różnice między 

futsalem 

a piłką nożną na 

trawie. 

http://www.zasadygry.pl/halow

ka_26_3.htm 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FgsL1TzoaNs 

 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

29.05.2020 

 

Edukacja zdrowotna. Choroby cywilizacyjne – otyłość. 

Zapoznaj się z materiałem z linku i zwróć uwagę na zasady zdrowego 

żywienia. Porównaj je ze swoimi nawykami żywieniowymi. Jeżeli różnią się 

one w sposób rażący zmień je, stosując się do proponowanych zaleceń. 

 

http://sporttopestka

.pl/zasady-

dobrego-zywienia-

specjalnie-dla-

ciebie/ 

Metoda  zadaniowa ścisła. 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

29.05.2020 

 

Utrwalamy wiedzę na temat Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. 

Znacie kilka podstawowych informacji na temat igrzysk olimpijskich. 

Dla przypomnienia i zgłębienia Waszej wiedzy przesyłam link. 

 

Zapoznaj się z 

linkiem aby 

dowiedzieć się 

więcej na temat 

igrzysk 

olimpijskich. 

https://view.genial.ly/5e9d81e4

f69c430d827403b8/interactive-

image-interactive-image 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

j.rosyjski 

25.05.2020 

Урок  

 Тема:   День Маши и  её родителей. Dzień Maszy i jej rodziców. 

Wykonaj ćwiczenia: 

 

praca   indywidualna,  

z podręcznikiem ,słownikiem, 

Internetem, 

Dorota Abramiuk 

Librus 

dorota.abramiuk 
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1. 2a, 2b/91; 

2. 3/92; 

konsultacje  

z nauczycielem 

@spwerbkowice.pl 

 

j.rosyjski 

28.05.2020 

Урок  

 Тема: Обычный день моей семьи - рассказ. 

Wykonaj ćwiczenia: 

1.  5/92; 

2.  6a,  6b/92; 

3. napisz opowiadanie o dniu swojej rodziny, wzorując się na  opowiadaniu 

Maszy. 

 

praca   indywidualna,  

z podręcznikiem ,słownikiem, 

Internetem, 

konsultacje  

z nauczycielem 

Dorota Abramiuk 

Librus 

dorota.abramiuk 

@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

25.05.2020 

 

 

Rzut z przeskokiem 

Dla chętnych. 

Zaprezentuj 

dowolną formę 

ruchową 

nagrywając krótki 

filmik i prześlij na 

maila 

Zapoznaj się z filmem 

(zadaniowa ścisła) 

https://ewf.h1.pl/student/?token

=6Mh2lnzfc2VGxq5hu2CsKC

uWHyACYNgBQP7Hb8N4Jv

o4rrcwFi 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

26.05.2020 

 

 

Doskonalenie rzutu z wyskoku  

Wykonaj zadania ruchowe 

zawarte w filmie 

https://ewf.h1.pl/student/?token

=zFZADGHN18hZtuqgbYwZ

y0jNEQI6W6iA1BTxmqhu80q

7CNUJYy 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

29.05.2020 

 

 

Zwody ciałem  

Wykonaj zadania ruchowe 

zaprezentowane w filmie 

https://ewf.h1.pl/student/?token

=uRmiNFYQjB4EHlE7BUqk

C62jNUFfxFWxuG4E0MlHlO

worocFbu 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

29.05.2020 

 

 

Zdrowy kręgosłup- wzmacnianie  

Wykonajz zadania ruchowe 

przygotowane w filmie 

https://ewf.h1.pl/student/?token

=gMfZkEt7cutGy6n7d5UUW2

FSL5qidYydMvqKJx7l5qz5kd

dlV6 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 
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https://ewf.h1.pl/student/?token=gMfZkEt7cutGy6n7d5UUW2FSL5qidYydMvqKJx7l5qz5kddlV6
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Historia 

27.05.2020 

 

Zapisz w zeszycie temat – 

„Zamach majowy i rządy sanacji”. 

Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze strony 245 -250. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1,3, 4,5, s.108- 109 

Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń  

Ćw.2, s.108 

Obejrzyj film 

(5min 50s) 

wpisując link 

https://www.youtu

be.com/watch?v=P

YdFkgpi2jc 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, filmem 

i tekstem źródłowym. 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie z zeszytu ćwiczeń. 

Czesława Mociak 

Librus 

Poczta internetowa: 

czeslawa.mociak 

@spwerbkowice.pl 

Historia 

28.05.2020 

 

Zapisz w zeszycie temat – 

„Gospodarka  II Rzeczypospolitej”. 

Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze strony 251 -254. 

Zapoznaj się dokładnie z mapą s.247 – „Przemysł II Rzeczypospolitej”. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1,3, 4,5, s.110- 111. 

Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń  

Ćw.2, s.110 

 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, filmem 

i tekstem źródłowym. 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie z zeszytu ćwiczeń. 

Czesława Mociak 

Librus 

Poczta internetowa: 

czeslawa.mociak 

@spwerbkowice.pl 

Język 

 Rosyjski 

 25.05.2020 

 

Temat lekcji:  Temat lekcji: День Маши. Kształcenie  umiejętności 

mówienia. 

1. Na początek przeczytaj tekst z ćwicz. 2a jeszcze raz i na jego podstawie 

przygotuj  ćwicz. 3 str. 92. Poćwicz mówienie! 

2. Następnie zrób ćwicz. 1 str. 49 w zeszycie ćwiczeń 

Wyślij! 

 
Praca z podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

Alicja Kusiak 

alak12kusiak@gmail

.com 

messenger 

 

Język 

 Rosyjski 

 28.05.2020 

 

Temat lekcji: Мой дннь. Kształcenie  umiejętności mówienia. 

1. Dzisiaj przygotuj opowiadanie o swoim dniu! Wykorzystaj materiał z 

poprzednich lekcji! Poćwicz mówienie! 

2. Następnie napisz ćwicz. 2 str. 50 w zeszycie ćwiczeń 

Jeszcze nie wysyłaj! 

 
Praca z podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

Alicja Kusiak 

alak12kusiak@gmail

.com 

messenger 

 

Geografia 

26.05.2020 

 

 

Temat: Walory turystyczne Pobrzeża Bałtyku i Małopolski. 

1.Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj tekst w podręczniku na str. 229 - 

233 

Zapoznaj się z mapkami, ilustracjami, wykresem. 

2.Wykonaj ćwiczenia  1 – 3 na str. 99 – 100 

W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij pojęcia: walory turystyczne, turystyka 

masowa, 

  

Anna Piluś 

Librus 

 

Geografia 

29.05.2020 

 

 

Temat: Walory turystyczne Pobrzeża Bałtyku i Małopolski 

1.Zapoznaj się z mapką w podręczniku na str.230 i wypisz  nazwy miast,  w 

których turystom udzielono noclegu.  

Wypisuj w kolejności od największej do najmniejszej liczby 

zakwaterowanych. 

Wypisz atrakcje 

turystyczne 

Pobrzeży Bałtyku   

i Małopolski – 

 

Anna Piluś 

Librus 

anna.pilus@ 

spwerbkowice.pl 

mailto:alak12kusiak@gmail.com
mailto:alak12kusiak@gmail.com
mailto:alak12kusiak@gmail.com
mailto:alak12kusiak@gmail.com


2.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 4 – 6 . chętni wysyłają do 

sprawdzenia 

Plastyka 

25.05.2020 

 

 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w podręczniku „Plastyka 7” str. 85 -87.  

- W zeszycie przedmiotowym zapisuje podana notatkę: 

Symbolizm to nurt w sztuce XIX i XX wieku, odwołujący się do świata 

przeżyć wewnętrznych artysty i odbiorcy. Artyści tego nurtu za pomocą 

plastycznych środków wyrazu starali się pokazać rzeczywistość zarówno 

fizyczną i zmysłową, jak i duchową i intuicyjną. Zaobserwować to można  w 

obrazach polskich i zachodnioeuropejskich malarzy 

Ogląda dzieła 

plastyczne na 

załączonym linku 

Praca z podręcznikiem, praca 

pisemna, oglądowa 

https://www.google.com/searc

h?q=symbolizm+w+malarstwi

e&client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk00ldlMMk7V

SSnV0p08ew2LNgY7lNA:159

0270171019&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=2ahUKE

wj0ro-F-

srpAhVLmYsKHR7eARkQ_A

UoAXoECBMQAw&biw=134

4&bih=698&dpr=1.25 

Zdzisława Tracz-

Mardofel 

zdzislawa.tracz@sp

werbkowice.pl 

oraz librus 

Muzyka 

28.05.2020 

 

 

 

Temat: Śpiewające kabarety. Nauka piosenki „Wakacje”. 

1. Napisz co to jest kabaret (Podręcznik, str. 118). 

2. Zapoznaj się z tradycjami polskiej sceny kabaretowej m. in. Zielony 

Balonik, Qui Pro Quo, Piwnica pod Baranami, Kabaret Starszych 

Panów (Podręcznik, str. 119 – 121) – sporządź notatkę do zeszytu.  

3. Wysłuchaj z wykorzystaniem stron WWW lub płyt CD popularnych 

piosenek kabaretowych, np. Piosenka jest dobra na wszystko, Miłość 

Ci wszystko wybaczy, Grande valse brillante. 

4. Obejrzyj na stronach WWW fragmentów występów omawianych 

kabaretów. 

5. Zapoznaj się z piosenką kabaretu OT.TO pt. „ Wakacje”. 

6. Naucz się śpiewać piosenki Wakacje fragmentami, następnie 

całościowo, aż do poprawnego opanowania melodii i rytmu. 

Zaśpiewaj piosenkę (Karaoke). 

 
Podręcznik,  

Internet 

Marta Mielniczek 

Librus 

Poczta 

elektroniczna: 

mielnikm1@wp.pl 

Informatyka 

27.05.2020 

 

 

Temat: Nie taka martwa natura.  

1. Stwórz film wg opisu w podręczniku, str. 128 – 134. – prześlij do na 

skrzynkę nauczyciela. 

2. Wybierz program do edycji filmów i wykorzystaj jego możliwości w 

wersji darmowej. 

3. Pobierz obraz, utwórz napisy. 

4. Zastosuj przejścia i płynne przechodzenie obrazów. 

5. Zapisz film wg wskazówek na str. 133. I prześlij na skrzynkę 

nauczyciela.  

 
Program Photo Story 3 

Program Movie Maker 

Marta Mielniczek 

Librus 

Poczta 

elektroniczna: 

mielnikm1@wp.pl 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

Religia 

28.05.2020  

 

Temat 49 Adwent czasem oczekiwania. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. Następnie modlitwa spowiedź powszechna,  Aniele Boży,  modlitwa 

do św. Michała Archanioła. Zachęcam również do odmówienia 10 różańca 

świętego. 

Następnie przechodzimy do tematu dzisiejszej lekcji, który znajduje się w 

podręczniku na str. 158-160.  Po zapoznaniu się z treścią podręcznika ( ok 15 

min), przechodzimy do wykonania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na str.61 

W zadaniu pierwszym na podstawie fragmentu z Ewangelii Łk. 1, 26-38 

należy odpowiedzieć na poniższe pytanie: Dlaczego Maryja jest wzorem 

adwentowego czuwania? W kolejnym zadaniu po przeczytanie perykopy Mt 

3, 1-6, należy udzielić pisemnej odpowiedzi na pytanie znajdujące się w tym 

zadaniu. W trzecim zadaniu należy napisać w jaki sposób należy przeżywać 

Adwent. W notatce należy wypisać wszystkie symbole które wiążą się z 

Adwentem. Zadania z tej lekcji odsyłamy do sprawdzenia. Życzę owocnej 

pracy z Panem Bogiem. 

 

 

Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna, czytanka, 

komputer, telefon 

ks. Marcin Lewczuk 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Religia 

29.05.2020  

 

Temat 50. Boże Narodzenie w rodzinie. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. Następnie modlitwa spowiedź powszechna,  Aniele Boży,  modlitwa 

do św. Michała Archanioła. Zachęcam również do odmówienia 10 różańca 

świętego. 

Następnie przechodzimy do tematu dzisiejszej lekcji, który znajduje się w 

książce  na str. 161-163. Po zapoznaniu się z treścią podręcznika ( ok 15 

min), przechodzimy do wykonania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na str. 62-63 

W zadaniu pierwszym należ wypisać poszczególne elementy jakie składają 

się na Wigilię. W zadaniu kolejnym zależy wypisać elementy przygotowania 

zewnętrznego i przygotowania duchowego do przeżywania świąt Bożego 

Narodzenia. W zadaniu trzecim należy ułożyć piramidę wartości, 

umieszczając w niej elementy przygotowania i przezywania świąt Bożego 

Narodzenia od mniej ważnych do najważniejszych. W notatce należy 

wyjaśnić, co symbolizuje stajenka. Życzę owocnej pracy z Panem Bogiem. 

 

Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna, komputer, 

telefon. 

ks. Marcin Lewczuk 

iratti@tlen.pl  

messenger 

mailto:iratti@tlen.pl
mailto:iratti@tlen.pl

