
Lekcje kl. 7 – 21.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VII 
 

czwartek 21 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Słowotwórstwo. Powtórzenie wiadomości. 

 

NaCoBeZU: 

• Znam podstawowe wiadomości ze słowotwórstwa. 

• Wiem, co to jest wyraz podstawowy i pochodny. 

• Znam rodzaje formantów. 

 

1. Wejdź na: 

https://wordwall.net/pl/resource/572380/polski/wyrazy-z%C5%82o%C5%BCone 

https://wordwall.net/pl/resource/1635801/polski/wyrazy-z%C5%82o%C5%BCone 

https://wordwall.net/pl/resource/525744/polski/wyrazy-z%C5%82o%C5%BCone   

https://quizizz.com/admin/quiz/5876756a6e165e37029466fa/s%C5%82owotw%C3%B3rstwo 

 

2.  Wykonaj w zeszycie notatkę, w której zapiszesz najważniejsze pojęcia ze słowotwórstwa. 

Zadbaj o to, aby Twoje zapiski miały ciekawą formę.  

 

Pochwal się efektami swojej pracy, przysyłając zdjęcie dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
2 j.polski 

 

3 biologia Temat: Rozwój człowieka – od narodzin do starości.  

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://wordwall.net/pl/resource/572380/polski/wyrazy-z%C5%82o%C5%BCone
https://wordwall.net/pl/resource/1635801/polski/wyrazy-z%C5%82o%C5%BCone
https://wordwall.net/pl/resource/525744/polski/wyrazy-z%C5%82o%C5%BCone
https://quizizz.com/admin/quiz/5876756a6e165e37029466fa/s%C5%82owotw%C3%B3rstwo
../../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
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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• potrafię scharakteryzować etapy rozwojowe człowieka; 

• umiem wyróżnić rodzaje dojrzałości; 

 

Obejrzyj  film:  https://www.youtube.com/watch?v=G4EpK86vLNg 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str. 230 - 234 wykonaj  ćwiczenie 1,2,3,4 str.116 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.05.2020 do godziny 20:00 

4 w-f Temat: Zmagania lekkoatletyczne – poznajemy konkurencje. 

 

NaCoBeZU: 

• znam konkurencje lekkoatletyczne 

• znam znaczenie orientacji przestrzennej dla zdrowia 

• znam zasób ćwiczeń kształtujących skoczność i szybkość 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-

_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0 

 

Napisz w zeszycie:  

Gdybyś miał możliwość to jaką dyscyplinę lekkoatletyczną wybrałbyś w swojej karierze i 

dlaczego akurat taką? 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=G4EpK86vLNg
https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw&feature=youtu.be 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

5 chemia Temat: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu. 

 

NaCoBeZU:  

• umiem zapisać wzory sumaryczne wodorotlenków sodu i potasu; 

• potrafię zaprojektować doświadczenia, w których wyniku można otrzymać wodorotlenek 

sodu i wodorotlenek potasu oraz zapisać równania reakcji otrzymywania wodorotlenków 

sodu i potasu; 

• wiem co to jest tlenek zasadowy; 

• potrafię opisać właściwości i zastosowania wodorotlenków sodu i potasu; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=WvhOWNYI7Ao 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str. 211 – 215 wykonaj co najmniej cztery zadania 

spośród 20,21,22,23,24,26 w zeszycie ćwiczeń.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

6 matematyka Temat: Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam objętość i pola powierzchni graniastosłupów prostych i prawidłowych; 

 

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

 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WvhOWNYI7Ao
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=gLXkCCmoNDQ
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Wykonaj zad. 4 b str. 277 z podręcznika oraz zad. 3 str. 113 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

7 religia Temat: Moja rodzina. 

 

Wiesz, że rodzice Cię kochają i należy Ich szanować. Napisz dlaczego rodzice zasługują na 

szacunek i miłość? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

8 doradz. zaw. Temat: Jak wybrać szkołę? 

 

Wypełnij tabelę z załącznika. 

Odpowiedz na pytania dotyczące ćwiczeń z tabelką: 

• Czy to ćwiczenie było dla Ciebie trudne? 

• Co było dla Ciebie największym zaskoczeniem? Czego się dowiedziałeś? 

• Czy patrzenie na wybór szkoły/profilu klasy/zawodu z różnych perspektyw może Ci pomóc w 

podjęciu decyzji? 

 

Proszę przesłać swoje spostrzeżenia, pytania. Termin do 25.05.2020 

 

messenger 

nataliagawrych@interia.eu 

 

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). 

mailto:nauczycielejawty@wp.pl
mailto:nataliagawrych@interia.eu

