
dla klasy 7a wychowawczyni: Magdalena Watts

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje online: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

tydzień 15: 22-26 czerw
ca 2020

język polski Elżbieta 
Dębska 

22.06. Temat: Podać pomocną dłoń, 
czyli o radości dawania. Obejrzyj 
plakat w podręczniku na s. 186 i 
przeczytaj wiadomości na s. 187. 
Zwróć uwagę, że zarówno tekst 
słowny, jak i znaki graficzne służą 
do wywołania emocji, 
poinformowania, zwrócenia uwagi na 
temat oraz zachęcenia do 
konkretnych działań / postaw.

język polski Elżbieta 
Dębska 

23.06. Temat: O tym, co w życiu 
jest ważne. Erich Fromm "Mieć czy 
być?". Przeczytaj przed lekcją tekst 
w podręczniku s. 183-184. Przygotuj 
podręcznik i zeszyt.

wtorek, 9.00-9.45 
Teams

język polski Elżbieta 
Dębska 

24.06. Temat: Dlaczego Krystyna 
wzięła udział w powstańczej walce? 
Przed lekcją przeczytaj fragmenty 
"Ziela na kraterze" Melchiora 
Wańkowicza (podręcznik s.106-
108).

środa, 9.00-9.45 
Teams

język polski Elżbieta 
Dębska 

25.06. Temat: Kazimierz Wierzyński 
o radości życia. Przygotuj podręcznik 
i zeszyt.

czwartek, 9.00-9.45 
Teams

biologia Ewa Olkowska Omawialiśmy  organizm człowieka, 
skupiliśmy się na budowie, higienie i 
chorobach. Zbliżają się wakacje - czas 
wolny. Pamiętaj! o higienie swojego 
organizmu i otoczenia. Dla przypomnienia 
Higiena – jest to dziedzina medycyny, 
zajmująca się badaniem wpływu różnych 
czynników na zdrowie i życie człowieka. 
Wyróżniamy: higienę  osobistą, higienę 
otoczenia i higiena pracy. 
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Historia Renata 
Krakowska

Przypomnij sobie najważniejsze 
wiadomości z Dwudziestolecia 
międzywojennego.

fizyka Katarzyna 
Kończak

Temat: Praca, moc,energia 
mechaniczna- powtórzenie

środa godz.11.00-
11.40, ZOOM

religia https://drive.google.
com/file/d/1u5OCXC3S
Km7enkIYkLQftnkxXKV
ApsDc/view?
usp=sharing

j.niemiecki, K.Gawlicka Thema:Ist das ein Handy?-
ćwiczenia.Na tej lekcji utrwalamy 
materiał poprzez pracę z zeszytem 
ćwiczeń.Zadania znajdują się na 
kanale Niemieckim w  zakładce Pliki 
na Teams-Ist das ein Handy 1,2 
oraz Karta Pracy(kartę pracy macie 
także obok w linku)

https://sp363-my.
sharepoint.com/:b:
/g/personal/kgawlicka-
lucima_sp363_onmicro
soft_com/EX36nqfEuF
BDjxEZoaG5V_cB4tZes
eR12Ox-G6Tje8GwFw?
e=D9U9jy

wtorek,g.11.00-
11.40,gr 2.Teams

chemia M.Mańska 23.06 Reakcje chemiczne, równania 
chemiczne. Obliczenia chem.

12-12.40 Teams

Chemia M.Mańska 24.06 Podsumowanie-chemia kl.7 8.05-8.45 Teams
22.06 matematyka 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz, kontakt przez 
dziennik elektroniczny

T: Objętość graniastosłupa. W 
oparciu o podręcznik str. 280 
wykonaj notatkę na temat objętości 
graniastosłupa. Oglądnij film. 
Objetoość graniastosłupa wyraża się 
wzorem V=Pp*H. Wykonaj zadania z 
podręcznika str. 281 zad. 1-5.

https://www.youtube.
com/watch?
v=i06eA4UnfoA&t=9s

j. angielski, Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

Podsumowanie rozdziału "Mother 
Earth". Zastanów się co możesz 
zrobić w zakresie ochrony 
środowiska. Plany na wakacje. 
Kahoot.

czwartek, 11.00-
11.30, Zoom
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24.06 matematyka 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz, kontakt przez 
dziennik elektroniczny

T: Objętość graniastosłupa- zadania. środa 14:45-15:15, 
Zoom

25.06 matematyka 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz, kontakt przez 
dziennik elektroniczny

T: Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości. Rozwiąż zadania z 
podręcznika str. 284-286 zad. 2, 12, 
13, 19, 23.

j. angielski gr 2, M. 
Watts

Different kinds of passive wtorek, środa, 10.00 
- 10.40, ZOOM

godz. wychowawcza czwartek ZOOM, 
godz. 10.00

muzyka, Karolina 
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

Zaśpiewaj piosenkę "What a 
wonderful world" . Miłych wakacji! https://www.youtube.

com/watch?v=A3yCcXgbKrE

Zaspiewaj piosenkę "Ach, jak 
przyjemnie"

https://www.youtube.
com/watch?v=1mAVvKXgZYY

Przeczytaj krótki artykuł o 
tej piosence

https://www.
historiaposzukaj.pl/wiedza,
muzyka,1061,
muzyka_ach_jak_przyjemni
e.html

plastyka Małgorzata 
Korowajczuk - Ozga 
gozga363@gmail.com

Ponieważ to ostatni tydzień z 
plastyką w szkole podstawowej, to 
wyślijcie mi proszę na pamiątkę 
swoje zdjęcie, oczywiście po 
ciekawych przeróbkach, takie 
plastyczne!
Życzę sukcesów w przyszłym roku!

geografia, Marek Karaś Temat 1: Wpływ walorów 
przyrodniczych i kulturowych na 
rozwój turystyki -> obejrzyj filmik, 
link po prawej.

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

Temat 2: Poznaję region, w którym 
mieszkam -> obejrzyj filmik, link po 
prawej.

https://www.youtube.
com/watch?
v=wE8D0H0m5KY
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