
Lekcje kl. 7 – 04.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VII 
 

czwartek 04 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Weź byka za rogi. Pisownia „nie” z imiesłowami. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię rozróżnić imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. 

• znam zasady pisowni „nie” z imiesłowami. 

• korzystam z różnych źródeł. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=NrtXGBjly5k  

https://www.youtube.com/watch?v=BCrpCd4HqFk  

2. Wejdź na:  https://epodreczniki.pl/a/imieslowy-i-ich-rodzaje/DN28lvu36  

Przypomnisz sobie wiadomości o imiesłowach. Zrób tylko te ćwiczenia, które nie sprawiają Ci 

problemu. Nie przepisuj do zeszytu nie drukuj. 

4. Przepisz do zeszytu Nową wiadomość ze str. 145 w podręczniku. 

5. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2a ze str.145 . 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
2 j.polski 

 

3 biologia Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza.  

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=NrtXGBjly5k
https://www.youtube.com/watch?v=BCrpCd4HqFk
https://epodreczniki.pl/a/imieslowy-i-ich-rodzaje/DN28lvu36
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2023.03.2020%20-%2027.03.2020/Zadania%2025.03.2020/zadania%2025.03.2020%20-%20WORD/kl8jawty@wp.pl
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• wiem co to jest homeostaza; 

• potrafię przeanalizować współdziałanie poszczególnych układów narządów w utrzymaniu 

niektórych parametrów środowiska wewnętrznego na określonym poziomie (temperatura, 

poziom glukozy we krwi, ilość wody w organizmie); 

 

Na podstawie treści z podręcznika  str. 245 – 246 wykonaj zadanie 1,2,3,4 5 str.121 – 122 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 10.06.2020 do godziny 20:00 

4 w-f Temat: Rozwijamy umiejętność bezpiecznego wykorzystania urządzeń elektronicznych i 

technologicznych do samo usprawniania się. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jakich aplikacji, programów czy filmów mogę korzystać w celu doboru ćwiczeń 

odpowiednich do własnych możliwości i potrzeb; 

• poznałem zasady do samo usprawniania organizmu; 

• bezpiecznie dobieram ćwiczenia do swoich możliwości;  

 

Zapoznaj się z materiałem 

https://tiny.pl/7r3tl 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 chemia Temat: Powtórzenie wiadomości – Tlenki i wodorotlenki. 

 

Wykonaj Sprawdź się z zeszycie ćwiczeń str.121 – 122 a następnie możesz sprawdzić swoją 

wiedzę rozwiązując Quiz:  

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-chemii-klasa-7-dzial-6-tlenki-i-wodorotlenki-

chemia-nowej-ery 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://tiny.pl/7r3tl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-chemii-klasa-7-dzial-6-tlenki-i-wodorotlenki-chemia-nowej-ery
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-chemii-klasa-7-dzial-6-tlenki-i-wodorotlenki-chemia-nowej-ery
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

Przypominam 8 czerwca Praca klasowa – Tlenki i wodorotlenki 

Zakres treści w podręczniku str. 196 – 226 

6 matematyka Temat: Co to jest średnia – zadania? 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam średnią arytmetyczną kilku liczb; 

  

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=_3T7nK1KUxM 

Wykonaj zadanie 2 str. 300 z podręcznika oraz zad. 2 b str. 121 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

7 religia Temat: Kościół drogą Boga do człowieka. 

 

Jesteś częścią wspólnoty Kościoła. Napisz, co dla Ciebie to oznacza? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś 

problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

https://www.youtube.com/watch?v=_3T7nK1KUxM
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:nauczycielejawty@wp.pl

