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kl. VII 
 

wtorek 19 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam objętość i pola powierzchni graniastosłupów prostych i prawidłowych; 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.274 – 275. 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=SAC3K9zJXc0 

Wykonaj zad. 2a,b str. 276 z podręcznika oraz zad.1 str.113 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 biologia Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem na czym polega proces zapłodnienia; 

• potrafię opisać rozwój zarodka; 

• umiem wyjaśnić funkcje błon płodowych;  

• znam etapy rozwoju płodowego; 

• wiem co to jest ciąża i poród; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA 
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e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=SAC3K9zJXc0
../../../../NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/jarmatzp@adres.pl
https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA
mailto:e.gorajszkola@interia.pl


Lekcje kl. 7 – 19.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 2 

 

 

Następnie na podstawie filmu i treści z podręcznika str. 224 – 229  wykonaj zadanie 1,2,3,7,8 

str.113,115 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 20.05.2020 do godziny 20:00 

3 w-f Temat: Doskonalenie cech motorycznych. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam swoja wytrwałość i pokonywanie trudności podczas ćwiczeń 

• znam ćwiczenia wzmacniające wszystkie partie mięśniowe 

• sam oceniam swoją wytrzymałość 

 

Proszę o wykonanie ćwiczeń korzystając z alfabetu ćwiczeń według słowa - dzisiejszym słowem 

jest Twoje imię.  

https://www.dropbox.com/s/kyyn8z3btyx2kym/Alfabet%20%C4%87wicze%C5%84.pdf?dl=0 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich. 

 

NaCoBeZU: 

• znam czynniki migracji ludności ze wsi do miasta i odwrotnie; 

• potrafię wyjaśnić wpływ migracji na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu na 

obszarach wiejskich na przykładach wybranych gmin województw 

zachodniopomorskiego i podlaskiego; 

 

Obejrzyj dwa  filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xSmm_u79xY 

https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.dropbox.com/s/kyyn8z3btyx2kym/Alfabet%20%C4%87wicze%C5%84.pdf?dl=0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=_xSmm_u79xY
https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM
mailto:e.gorajszkola@interia.pl


Lekcje kl. 7 – 19.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 3 

 

 

Następnie na podstawie filmików i treści z podręcznika str.181 – 183  wykonaj zadanie 1,2,3 

str.110 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 21.05.2020 do godziny 20:00 

5 fizyka Temat: Wyznaczanie gęstości. 

 

NaCoBeZU: 

• znam pojęcie masy; 

• znam  pojęcie objętości; 

• znam pojęcie gęstości  i sposoby pomiaru gęstości; 

 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 203 – 204. 

Wykonaj notatkę, w której powinno być:  jak doświadczalnie zmierzyć gęstość ciał, jakie 

sposoby można zastosować – wszystko jest w tekście. 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=6c01ufmr89w 

Rozwiąż zad. 3 str. 206. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.05.2020 do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 historia Temat: Świat na drodze do II wojny światowej. 

 

NACOBEZU:  

• wiem czym był Wehrmacht, Luftwaffe i Kriegsmarine; 

• potrafię opisać termin pakt antykominternowski 

• wiem co wchodziło w skład Państw osi 

 

messenger 
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• Znam postanowienia  konferencji w Monachium 

 

Na podstawie podręcznika strony: 188 – 195 odpowiedz na pytania: 

1. Czym by był Wehrmacht, Luftwaffe i Kriegsmarine? 

2. Wyjaśnij termin pakt antykominternowski; 

3. Co wchodziło w skład Państw osi? 

4. Jakie były postanowienia konferencji w Monachium? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.05.2020 do godziny 20:00. 

7 plastyka Temat: : Kartka  dla mamy. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję  w praktyce elementy plastyczne: linia, plama, barwa, kształt; 

• wykorzystuję techniki rysunkowe, malarskie i mieszane; 

 

Wykonaj kartę, którą podarujesz swojej mamie z okazji jej święta. Wykorzystaj kolorowy papier, 

tkaninę i inne dostępne materiały. Kartę wykonaj wg własnego pomysłu. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

8 zaj. z wych. Temat: Nasze marzenia i cele... 

 

Wyobraź sobie swój cel. Następnie  narysuj balon z elementami, które ciągną nas w górę przy 

realizacji tych celów oraz te, które ciągną w dół, powstrzymują, hamują. Przykład jak narysować 

balon, znajduje się w linku poniżej: 

https://www.dropbox.com/s/3ltnoks70droare/balon%20001.jpg?dl=0 
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Obejrzyj teledysk 

https://www.youtube.com/watch?v=M97vR2V4vTs&feature=youtu.be 

Co czujesz po obejrzeniu teledysku?  

Co wpłynęło na głównego bohatera, że realizował swój cel mimo przeszkód? 

Czego dowiedziałeś się o sobie po obejrzeniu filmu?  

Co lub kto w życiu jest ważne/y? 

 

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=M97vR2V4vTs&feature=youtu.be

