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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: Oszczędzanie.Jak 

zaplanować wydatki? 

Widzimy się na Teams! 

  

Lekcja on-line na 

Teams godz 8.00  

2,3 
Wf dz 

B. Lewandowska 

Temat: Zdrowo się 

odżywiamy. Piramida 

żywności. 

Temat: Trzymaj formę.! 

Witaj!  

 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, wygodny strój sportowy, butelkę z 

wodą i mate do ćwiczeń. 

 Rozgrzewka: 

https://www.youtube.com/watch?v=lyN78FTHQe4 

 

Dyskusja. 

 

Lekcja on line 

2,3 
Wf chł 

K. Adamczak 

 
Temat: Codzienny trening 

ogólnorozwojowy. 

Witam Was serdecznie   
Dzisiaj będziecie pracowad  
Nad ogólnym rozwojem … 

 
Zadanie będzie podlegało 

sprawdzeniu po powrocie do 



 

 
 
 

Temat: Ćwiczenia na 

poprawę kondycji. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G3ZG9El1Wsk  
 
…. i nad kondycją  
  
 https://www.youtube.com/watch?v=NEXixSTb35w  

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

szkoły lub na lekcji online 
 

4 
Geografia 

Kamila Kloc 

Temat:  Turystyka w 
Europie Południowej. 

 

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

1. Dlaczego Europa Południowa jest atrakcyjna dla turystów? 

2. Czym jest infrastruktura turystyczna? 

- atrakcje turystyczne Europy Południowej 

3. Rola turystyki w gospodarce krajów Europy Południowej. 

Treści związane z tym tematem znajdziecie w podręczniku na stronach 120 – 
124 – przeczytajcie je proszę dokładnie. 
Wykonajcie proszę zadanie 1 str. 76 – zeszyt dwiczeo 
 
A następnie obejrzyjcie film, który pomoże Wam utrwalid poznane treści. 
https://www.youtube.com/watch?v=_sA1nH7hEWw  
 
Mapa polityczna Europy: 
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 

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do 
szkoły lub na lekcji online 
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https://www.youtube.com/watch?v=_sA1nH7hEWw
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
https://wordwall.net/pl/resource/934610/geografia/mapa-polityczna-europy
mailto:kamilakloc@interia.pl


5. 
Historia 

K. Weber 

Temat:     Epoka 
Napoleona Bonaparte – 
od konsulatu do 
cesarstwa. 
 
 

Zapraszam na lekcję na TEAMS zgodnie z planem. 
 
 Proszę przygotowad podręcznik, zeszyt i przybory do pisania. 

1.  Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przeczytaj temat lekcji – podręcznik, s. 194 – 198. 

3. Dla utrwalenia wiadomości i umiejętności obejrzyj: 

 https://www.youtube.com?watch/v=l6GHYjOVDro 

 https://www.youtube.com?watch/v=rLkSblZX46Y 

 https://www.youtube.com?watc/v=ub4bu6H4-DA 

Zapraszam na lekcję  
 

6. 
J. Angielski gr. 2 

K. Witkowska  
 Nauczyciel n zwolnieniu lekarskim  

 

Zdrówka dla Was  

 

 

 

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

