
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

16.04.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Dajemy instrukcję. 

Strona 74 

Zadanie 1- uzupełnij dialog wyrazami z ramki, potem odsłuchaj i sprawdź. 

Zadanie 2- uzupełnij wyrażenia na podstawie dialogu i przetłumacz (tłumaczenie w 

ćwiczeniach). 

Zadanie 4- ułóż dialog w odpowiedniej kolejności, posłuchaj i sprawdź. 

Homework: zadanie 1,2 ćwiczenia strona 26. (bez odsyłania).  

 

 

HISTORIA 

 

Temat: Świat w okresie międzywojennym – utrwalenie wiadomości 

Podsumowując rozdział VI sprawdź swoją wiedzę wykonując kolejno poniższe zadania: 

1. test https://notatkizlekcji.pl/historia/odzyskanie_przez_polske_niepodleglosci.html 

2. milionerzy https://learningapps.org/watch?v=p5b8qwvv319 

3. postaci https://learningapps.org/watch?v=pns39veta19 

4.puzle https://learningapps.org/watch?v=p6czk73tv19 

5. quiz https://quizizz.com/join/quiz/5cc29fec240fac001d7ad651/start?studentShare=true 

 

Przypominam o potwierdzeniu wykonania zadań zaległych. 

 

 

GODZINA Z WYCHOWAWCĄ 

Temat: Dobro wraca 
Na lekcji wychowawczej chcę z Wami porozmawiać o pomocy innym. Wydaje się, że w 

dzisiejszych czasach ludzie chętnie i często pomagają. Działają wolontariaty, odbywają się 

różne imprezy charytatywne, zbierane są dary, w których i Wy uczestniczycie.Wszyscy 

wiemy, że trzeba pomagać, ale dlaczego to robimy? 

* Zapisz na kartce, co to jest pomoc. Możesz posiłkować się synonimami 

* Zastanów się: kiedy ostatnio komuś pomogłeś i na czym ta pomoc polegała 

* Dlaczego pomagamy? 

 

https://notatkizlekcji.pl/historia/odzyskanie_przez_polske_niepodleglosci.html
https://learningapps.org/watch?v=p5b8qwvv319
https://learningapps.org/watch?v=pns39veta19
https://learningapps.org/watch?v=p6czk73tv19
https://quizizz.com/join/quiz/5cc29fec240fac001d7ad651/start?studentShare=true


Przewidywane Wasze odpowiedzi, to: 

Ponieważ tak wypada 

Ponieważ każą mi inni 

Ponieważ tak nakazuje mi religia 

Ponieważ chcę 

Ponieważ liczę na to, że bezinteresowne dobro kiedyś do mnie wróci 

Ponieważ liczę na korzyści 

Ponieważ nie mam nic innego do roboty 

Ponieważ lubię pomagać 

Nie wiem dlaczego 

* Chciałabym zaproponować Wam dwa filmy, które pokazują drobne gesty pomocy, z 

których wynikają wielkie rzeczy. Filmy mieszczą się w tej samej tematyce, poruszają podobne 

problemy, jednak są bardzo odmienne. 

* Czas na pierwszy z filmów. Obejrzyjmy go, trwa 5 min 

https://www.youtube.com/watch?v=ovj5dzMxzmc#action=share 

* Drugi film jest o połowę krótszy i jak już wcześniej wspomniałam inny. Opowiada o drobnej 

bezinteresownej pomocy, która odmienia pomalutku życie postronnych  osób. 

https://www.youtube.com/watch?v=zcruIov45bI#action=share 

W tym trudnym dla wszystkich czasie, w czym ja i komu mogę pomóc? 

Temat zostawiam otwarty. 

 

 

MATEMATYKA 

 

Temat : Działania na pierwiastkach – rozwiązywanie zadań interaktywnych w programie 

„Matlandia”. 

Zasady oceniania bez zmian. 

 

JĘZYK POLSKI 

 

Temat : Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu wywiadu. 

1. Przeczytaj wzorcowy tekst wywiadu z podręcznika ze str.315 i wskaż jego najważniejsze 

części. 

2. Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 str.316 z podręcznika w zeszycie. 

3. Przeprowadż wywiad z osobą z twojego otoczenia na temat jej życiowych pasji, 

zainteresowań, hobby. (Wywiad prześlij do 17.04.2020). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ovj5dzMxzmc#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=zcruIov45bI#action=share

