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str. 1 

 

kl. VII 
 

środa 03 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.niemiecki Temat:  Wann hast du Geburtstag? (Kiedy masz urodziny?). 

 

NaCoBeZU: 

• znam nazwy miesięcy; 

• potrafię podać poprawną datę odpowiadając na pytanie wann? lub der/die/das wievielte ist 

heute – który/ która.które? 

 

Ćw.1 Odpowiedz na pytania (odpowiedzi udziel całym zdaniem) 

1. Wie viele Tage hat der Januar? 

2. Wie viele Tage hat der Mai? 

3. Wie viele Tage hat der November? 

4. Wann hat deine Mutter Geburtstag? 

5. Wann gibt es den Kindertag? 

 

Proszę otworzyć ćwiczenia na stronie 79 I uzupełnić korzystając z mapki ćwiczenie 5.  

 

Zadanie domowe 

Uzupełnij w sowich ćwiczeniach na stronie 79 ćwiczenie 6 i 7.  (Proszę nie odsyłać zadania 

domowego a potraktować je jako formę utrwalającą wiedze z liczebników porządkowych) 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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2 w – f Temat: Technika przekazywania pałeczki sztafetowej – biegi sztafetowe. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jak ustawić się do zmiany pałeczki; 

• wiem, kiedy wybiec do zmiany pałeczki; 

• rozwijam swoją szybkość oraz wytrzymałość;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1VIPYXLh2T2xpTennaIv3johNhDQ8V6u4 

Napisz, co to jest sztafeta. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

3 muzyka Temat: Warsztat muzyczny. 

 

NaCoBeZU: 

• utrwalam i powtarzam określony zakres wiedzy i umiejętności za pomocą zadań i ćwiczeń 

 

Przeczytaj tekst To już wiemy! w podręczniku na str.158 utrwalając określony zakres materiału. 

Powtórz znajomość terminów i zagadnień z ostatnich lekcji.  

Napisz, na co kładziony jest nacisk w kompozycjach impresjonistycznych. Wyjaśnij styl 

muzyczny folk oraz co to jest akompaniament. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

4 j.polski Temat: Imiesłowy – nietypowe formy czasownika.  

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://drive.google.com/open?id=1VIPYXLh2T2xpTennaIv3johNhDQ8V6u4
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/nauczycielejawty@wp.pl
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/kl8jawty@wp.pl
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1. potrafię wskazać imiesłowy w zdaniach. 

2. określam funkcje imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych. 

3. poprawnie stosuję imiesłowy. 

 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

     https://www.youtube.com/watch?v=3qSB1KQAyA0  

     https://www.youtube.com/watch?v=XtaUS-f37pE  

     https://www.youtube.com/watch?v=Cy6X1I_9m9o  

2. Zapoznaj się z informacjami  przedstawionymi poniżej. Zrób notatkę do zeszytu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qSB1KQAyA0
https://www.youtube.com/watch?v=XtaUS-f37pE
https://www.youtube.com/watch?v=Cy6X1I_9m9o


Lekcje kl. 7 – 03.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 4 

 

 

3. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2a do zeszytu ze str. 143 w podręczniku. 

    http://testwiedzy.pl/game/11928.html  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 j.angielski Topic: Personal Best(vocabulary) 3. – Osobisty rekord(słownictwo) 3. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słownictwo (sport); 

 

NA OCENĘ: 

Wykonaj zadania A, B ze strony 89 z ćwiczeń oraz zadanie C ze strony 90. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

6 religia Temat: Serce Jezusa. 

 

Poznajemy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

Odszukaj ją w Książeczce do Nabożeństwa i przeczytaj. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

7 informatyka Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym cz. 2. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak zmienić styl nagłówka; 

• potrafię dodać przypis; 

 

messenger 

discord 

http://testwiedzy.pl/game/11928.html
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/drnprystasz@gmail.com
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/nauczycielejawty@wp.pl
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• wiem jak dodać podpis rysunku; 

 

Pobierz folder https://www.dropbox.com/s/d9a1zk6xqvckd2u/Edycja%20dokumentu.zip?dl=0 

następnie spróbuj wykonać zawarte tam zadania. W razie wątpliwości bądź online na lekcji 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.06.2020 do godziny 20:00. 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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). 

 


