Plan pracy z uczniami klasy 2a w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 04.05.2020 – 15.05.2020
przedmiot

klasa

biologia

2a

język hiszpański

2a
gr.hiszp.

język angielski

2a

język niemiecki

2a
gr.niem.

język polski

2a

biologia

2a

język hiszpański

2a
gr.hiszp.
2a
gr.niem.

język niemiecki
język polski

2a

język polski

2a

język niemiecki

2a
gr.niem.

biologia

2a

temat

data

Budowa i funkcje układu mięśniowego.
Vocabulario: LOS MESES. PASADO-PRESENTE. FUTURO.
Mówienie - rozmowa z odgrywaniem roli.

13:30 – 14:15
10:50 – 11:35

07.05.2020

13:30 – 14:15
08:00 – 08:45

11.05.2020

Skóra i aparat ruchu – powtórzenie wiadomości.

11:45 – 12:30
13:30 – 14:15

Preterito indefinido.
Sie hat eine schlanke Figur. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym.
Niezależnie od długości i szerokości geograficznej nosimy w sobie „jądro
ciemności” – wprowadzenie do „Jądra ciemności” J. Conrada.

uwagi

10:50 – 11:35
05.05.2020

Wie sieht deine Freundin aus? Poznanie słownictwa z zakresu opisu wyglądu postaci.
Wolna wola czy siły od niego niezależne - co przede wszystkim decyduje
o ludzkim losie? Opracowujemy konspekt rozprawki problemowej

godz. rozpoczęcia
i zakończenia

12.05.2020
13:30 – 14:15
13.05.2020

Symboliczna podróż Marlowa z „Jadra ciemności” J. Conrada

10:50 – 11:35
11:45 – 12:30

Hat Viola einen karierten Rock an? Ćwiczenia w odmianie przymiotnika
po rodzajniku nieokreślonym.

14.05.2020

Budowa i rola układu pokarmowego.

15.05.2020

13:30 – 14:15
08:55 – 09:40

Plan pracy z uczniami klasy 2a w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 18.05.2020 – 22.05.2020
przedmiot

klasa

język angielski

2a

temat
Przedimki: a/an/the i brak przedimka – przypomnienie wiadomości.

biologia

2a

Trawienie, wchłanianie, transport i magazynowanie pokarmów.

biologia

2a

Układ pokarmowy człowieka – utrwalenie wiadomości.

język niemiecki

2a
gr.niem.

język polski

2a

język hiszpański

2a
gr.hiszp.

data

Auffallen ist wichtig! Wyrażanie opinii na temat ubrań i mody.
Kodeks moralny bohaterów „Moralności pani Dulskiej”. Ocena postaw
postaci dramatu.
Repaso tema Preterito Indefinido.
Powtórzenie tematu Preterito Indefinido /Czas Przeszły skończony.

godz. rozpoczęcia
i zakończenia
10:50 – 11:35

18.05.2020

11:45 – 12:30
10:50 – 11:35

19.05.2020

13:30 – 14:15
10:50 – 11:35

20.05.2020
13:30 – 14:15

uwagi

biologia

2a

Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego.

język angielski

2a

Mówienie – opis ilustracji i 3 pytania.

język niemiecki

2a
gr.niem.

biologia

2a

język polski

2a

08:55 – 09:40
21.05.2020

Wie findest du die hellgrüne Mütze? Ćwiczenia w odmianie przymiotnika
po rodzajniku określonym.

13:30 – 14:15
08:55 – 09:40

Wentylacja i wymiana gazowa.
„Moralność pani Dulskiej” G. Zapolskiej – tragifarsą kołtuńską i dramatem naturalistycznym.

10:50 – 11:35

22.05.2020

09:50 – 10:35

Plan pracy z uczniami klasy 2a w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 25.05.2020 – 05.06.2020
przedmiot

klasa

język polski

2a

temat
„Chłopi” W. Reymonta epopeją narodową. Wiadomości wprowadzające
do lektury.

język angielski

2a

Znajomość środków językowych – pary zdań.

biologia

2a

Wentylacja płuc.

język niemiecki

2a
gr.niem.

język polski

2a

język angielski

2a

język niemiecki

2a
gr.niem.

biologia

2a

Der rote Pullover gefällt mir auch. Ćwiczenia w odmianie przymiotnika
po rodzajniku określonym.
Maciej Boryna – chłop-Piast i przywódca gromady wiejskiej. Charakterystyka bohatera „Chłopów”.

data

08:00 – 08:45
25.05.2020
10:50 – 11:35
10:50 – 11:35
26.05.2020
27.05.2020

Czasy przeszłe – ćwiczenia.
Auf der Suche nach dem Schönheitsideal. Poznanie słownictwa związanego z zabiegami pielęgnacyjnymi.

język polski

2a

Głód ziemi w „Chłopach” Reymonta. Biologiczne i kulturowe uwarunkowania postaw i zachowań w „Chłopach”.

język angielski

2a

Powtórzenie wiadomości z rozdziału Szkoła

01.06.2020

biologia

2a

Budowa i funkcje układu krwionośnego.

język polski

2a

język niemiecki

2a
gr.niem.

język polski

2a

język angielski

2a
2a
gr.niem.

13:30 – 14:15

09:50 – 10:35
10:50 – 11:35
10:50 – 11:35

02.06.2020

12:40 – 13:25
13:30 – 14:15

03.06.2020

Mówienie – rozmowa na podstawie materiału wizualnego.
Warum lässt du so lange auf dich warten? Ćwiczenia w odmianie i stosowaniu czasownika „lassen”.

10:50 – 11:35

08:55 – 09:40
29.05.2020

język niemiecki

13:30 – 14:15

10:50 – 11:35
28.05.2020

Skład i funkcje krwi.

Śladami Młodej Polski – „Konopielka” E. Redlińskiego. Obraz mieszkańców wsi – interpretacja wybranych fragmentów
Lässt du deine Tasche in der Garderobe? Odmiana i stosowanie czasownika „lassen”.
Śladami Młodej Polski – „Melancholia” A. Kępińskiego. Czytanie tekstu
ze zrozumieniem

godz. rozpoczęcia
i zakończenia

12:40 – 13:25
10:50 – 11:35

04.06.2020

13:30 – 14:15

uwagi

biologia

2a

Budowa i funkcje układu limfatycznego.

05.06.2020

08:55 – 09:40

Plan pracy z uczniami klasy 2a w aplikacji Microsoft Teams w okresie od 15.06.2020 – 25.06.2020
przedmiot

klasa

język polski

2a

język polski

2a

język hiszpański

2a
gr.hiszp.

język polski

2a

język niemiecki
język hiszpański

2a
gr.niem.
2a
gr.hiszp.

temat
Filozofia XX-lecia międzywojennego. „Zmierz Zachodu” Oswalda Spenglera – interpretacja fragmentów
Sztuka okresu międzywojennego – nurty w malarstwie. Analiza i interpretacja wybranych obrazów

data

15.06.2020

08:55 – 09:40
13:30 – 14:15

Praca klasowa z epoki Młodej Polski – wiedza i umiejętności

12:40 – 13:25
16.06.2020

Muzykanci z Bremy w naszej interpretacji.
17.06.2020

13:30 – 14:15
14:20 – 15:05

biologia

2a

Układ krążenia i odpornościowy – utrwalenie wiadomości.

08:55 – 09:40

język angielski

2a

Mówienie – rozmowa na podstawie materiału wizualnego.

10:50 – 11:35

język polski

2a

język polski

2a

język niemiecki

2a
gr.niem.

biologia

2a

Budowa i rola układu wydalniczego.

język polski

2a

Polemika z romantycznym dziedzictwem i polską historią w utworze
„Herostrates” Jana Lechonia. Analiza i interpretacja

język angielski

2a

Mówienie – ćwiczenia egzaminacyjne.

biologia

2a

Etapy powstawania moczu.

język polski

2a

język polski

2a

biologia

2a

język angielski

2a

Od Skamandra do Drugiej Awangardy. Przegląd grup poetyckich okresu
międzywojennego.
Manifest programowy skamandrytów w utworach „Do krytyków”
i „Wiosna” Juliana Tuwima. Analiza i interpretacja utworów

18.06.2020

13:30 – 14:15
19.06.2020

08:55 – 09:40
08:00 – 08:45

22.06.2020

10:50 – 11:35
11:45 – 12:30
10:50 – 11:35

24.06.2020
11:45 – 12:30

Budowa i funkcje układu nerwowego.
Powtórzenie wiadomości z rozdziału życie rodzinne i towarzyskie.

11:45 – 12:30
12:40 – 13:25

Rozmawiamy o wakacyjnych planach.

Odważnie i bez kompleksów o uczuciach. Miniatury poetyckie Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Analiza i interpretacja
O „epoce uścisku z teraźniejszością” – interpretacja fragmentu „Punktu
wyjścia” Tadeusza Peipera

uwagi

08:00 – 08:45

Powtórzenie zrealizowanych tematów.

Powtórzenie zrealizowanych tematów.

godz. rozpoczęcia
i zakończenia

08:55 – 09:40
25.06.2020

10:50 – 11:35

praca klasowa

