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Nr 

lek

cji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 

rozwiązao nauczycielowi 

1. 

Lekcja z 

wychowawcą 

B. Lewandowska 

Temat: Wracamy do 

szkoły!!! 

Widzimy się na Teams! 

  

Lekcja on-line na 

Teams godz 8.00  

2,3 
Wf dz 

B. Lewandowska 

Temat: Zestaw dwiczeo 

ogólnorozwojowych w 

domu. 

 

Temat: Nauka 

umiejętności 

technicznych bramkarza. 

Witaj!  

 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, wygodny strój sportowy, butelkę z 

wodą i mate do ćwiczeń. 

 Rozgrzewka: 

https://www.youtube.com/watch?v=4puL-3usr-k 

 

 

Technika ustawienia i gry bramkarza: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuCi2b9RNE8 

 

Lekcja on line 



2,3 
Wf chł 

K. Adamczak 

Temat: Kształtowanie 

koordynacji w zabawach 

tanecznych 

 
 
 

 

Temat: Proste układy z 

wykorzystaniem muzyki 

 
 

  
 Witam Was serdecznie   
Dzisiaj popracujemy nad koordynacją  
W nietypowy sposób … 
https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4  
 
…. bo tanecznie  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=y9fyaJB1ihE  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 
najważniejsze. 

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online 

4 
Geografia 

Kamila Kloc 

Temat:  Energetyka w 
Europie. 

 

Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. Dziś będziemy kontynuowad pracę z 
tym tematem. 
Po zapisaniu tematu, zapiszcie proszę plan pracy: 

1. Skąd czerpiemy energię elektryczną? 

- źródła energii elektrycznej: odnawialne i nieodnawialne. 

       2.   Wykorzystywanie źródeł energii elektrycznej a środowisko 
przyrodnicze. 

3. Dlaczego wykorzystanie źródeł energii elektrycznej w Europie się 

zmienia? 

Po omówieniu tematu wykonamy zadanie 1 i 2 str. 73 w zeszycie dwiczeo. 
Zadanie do pracy własnej: zadanie 3 i 4 str. 74 – zeszyt dwiczeo. 
Treści związane z tym tematem znajdziecie w podręczniku na stronach 114 – 
119. 
 
Link do filmu, który pomoże Wam utrwalid poznane treści. 
https://www.youtube.com/watch?v=IfE5_pFiBlw  
 
Mapa polityczna Europy: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_polityczna#/media/Plik:Europa-
mapa_polityczna.png 

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do 
szkoły lub na lekcji online 

https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4
https://www.youtube.com/watch?v=y9fyaJB1ihE
https://www.youtube.com/watch?v=IfE5_pFiBlw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_polityczna#/media/Plik:Europa-mapa_polityczna.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_polityczna#/media/Plik:Europa-mapa_polityczna.png


https://wordwall.net/pl/resource/934610/geografia/mapa-polityczna-
europy 
 

 W razie pytao zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny 

bądź maila kamilakloc@interia.pl  

Pozdrawiam! 
 
Kamila Kloc 

5. 
Historia 

K. Weber 

Temat:    Republika 
Francuska – rządy 
jakobinów. 
 
 

Proszę przygotowad podręcznik, zeszyt i przybory do pisania. 
1.  Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przeczytaj temat lekcji – podręcznik, s. 190 – 193. 

3. Zapisz w zeszycie: 

Jakobini utworzyli Komitet Ocalenia Publicznego, który stał się rządem. W 
celu opanowania bardzo trudnej sytuacji w kraju jakobini stosowali terror. W 
1794 r. przeciwne jakobinom ugrupowania w Konwencie dokonały 
przewrotu. Przywódcy jakobinów, z Maksymilianem Robespierrem zostali 
aresztowani i straceni na gilotynie. Władzę we Francji przejęła  ponownie 
burżuazja, rządząca przez dwuizbowy parlament i Dyrektoriat, czyli 
pięcioosobowy rząd. 

4. Wykonaj zadanie 1, 2  i 3 s. 193. Odpowiedź na TEAMS odeślij do 

kooca lekcji. 

5. Dla utrwalenia wiadomości i umiejętności obejrzyj: 

 https://www.youtube.com?watch/v=sX--EtSampY 

 https://www.youtube.com?watch/v=0mk4aGaz6Ag 

 https://www.youtube.com?watc/v=JNd9Vbi5Ork 

 

Zapraszam na lekcję  
 

6. 
J. Angielski gr. 2 

K. Witkowska  
 Nauczyciel n zwolnieniu lekarskim  

 

Zdrówka dla Was  
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