
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW 

 
NAUCZYCIEL: Małgorzata Stadnik   

RZEDMIOT: język polski 

KLASA : VIII 

OKRES TYGODNIA  OD  18-22 maja 2020 r. 
 

 

Dzień 

tygodnia 

 

Zakres treści nauczania 

Źródła i materiały 

niezbędne do 

realizacji zajęć 

 

11.05.2020 r. 

poniedziałek 

Temat: Setne urodziny papieża Jana Pawła II. (2 lekcje) 

 

Dziś przypada setna rocznica urodzin, wielkiego Polaka, 

papieża Jana Pawła II. Przyjrzyjmy się tej postaci. 

W zeszycie przedmiotowym wykonaj notatkę o Janie Pawle II, 

powinna ona zawierać najistotniejsze informacje; Imię i 

nazwisko, datę oraz miejsce urodzenie i śmierci , wykształcenie 

– co studiował, kiedy zdecydował się zostać księdzem, kiedy 

został papieżem i ile lat nim był; kiedy został ogłoszony 

świętnym. 

Pamiętaj – nie przepisuj bezmyślnie internetu. Znajdź tylko 

potrzebne informacje i je zanotuj. (To ważne ćwiczenie, uczy 

Cię pracy z tekstem). 

  

Wykonując notatkę możesz korzystać z różnych źródeł 

informacji: książek, słowników, internetu, biuletynów. Po 

zakończeniu notatki zapisz z jakich źródeł korzystałeś: Jeśli z 

książki podaj jej tytuł i autora, jeśli z internetu to stronę. 

 

Zapewne wiecie, że Karol Wojtyła w młodości próbował 

swoich sił jako poeta i dramatopisarz. Poszukaj w internecie 

utworów Wojtyły, zapisz w zeszycie kilka tytułów. Przeczytaj 

jeden z nich. Jeśli masz możliwość, wydrukuj go i wklej do 

zeszytu. 

Proszę nie wysyłać notatek do mnie mailowo. Sprawdzimy je 

po powrocie do szkoły. 

 

Dziś w TVP1 o 21:00 zostanie wyemitowany spektakl 

inspirowany życiem papieża. Zachęcam do obejrzenia.   

 

12.05.2020 r. 

wtorek 

Kontynuacja tematu.  

 

13.05.2020 

Środa 

 

Temat: Renasansowy i nie tylko przepis na szczęście ukryty we 

fraszkach Kochanowskiego. 

 

Obejrzyj uważnie lekcję, wykonaj krótką notatkę w zeszycie. 

Zanotuj najważniejsze informacje. Dzisiejsza lekcja może być 

pomocna przy pracy jutro. 

https://www.youtube.com/watch?v=cuuB7ZyKHm4 

You tube 

 

14.05.2020 

Czwartek 

Temat: Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów- 

powtórzenie. 

 

Qiuz, powtórka z 

lektur. 

https://www.youtube.com/watch?v=cuuB7ZyKHm4


Wykonaj zadania z quizu (powtórka lektur) dotyczące fraszek, 

pieśni oraz trenów, odpowiedzi wyślij nauczycielowi na mail. 

(ocena) 

 

15.05.2020 

Piątek 

 

Temat: Czy renesansowy przepis na szczście ukazany  

w twórczości Kochanowskiego jest aktualny dziś? 

 

Przypomniej sobie jak napisać rozprawkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c&t=622s 

 

Napisz tezę, argumenty i podaj przykłady. Zpisz je w zeszycie. 

 

  

Sposób monitorowania postępów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, sposób oceniania 

Uczniowie wykonują zadania w zeszycie przedmiotowym. Zdjęcia zeszytów z notatką odsyłają 

nauczycielowi. (ocena) 

Sposób informowania uczniów/ rodziców o postępach i ocenach 

Mail, messenger 

 

Terminy i formy konsultacji dla uczniów i rodziców 

Jestem dostępna na messengerze codziennie od 9:00 – 13:00 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c&t=622s

