NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW
NAUCZYCIEL: Małgorzata Stadnik
RZEDMIOT: język polski
KLASA : VII
OKRES TYGODNIA OD 22-26 czerwca 2020 r.
Dzień
tygodnia

Zakres treści nauczania
Temat: Szklanka do połowy pełna.

22.06.2020 r.
poniedziałek

Kim jest optymista, a kim pesymista? Jak zmienia się ich
spojrzenie na świat? Zobacz jak te dwa typy ludzi zostały
ukazane przez największych poetów polskich.
Dziś kolejne spotkanie z poezją Szymborskiej i Miłosza
https://epodreczniki.pl/a/radosc-co-dnia/DHBUZKukk
Temat: "Pan Tadeusz" w moim wakacyjnym plecaku.

23.06.2020 r.
Wtorek

24.06.2020 r.
Środa

Przed wami ostatni rok nauki, klasa VIII i pierwszy w życiu
ważny egzamin. Chciałabym abyście się do niego dobrze
przygotowali. Proponuję, na spokojnie, zacząć już w wakacje.
Waszym zadaniem będzie przeczytanie dwóch ważnych lektur.
Pierwszą z nich jest wyjątkowa pozycja w polskiej literaturze
"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicz. Pozycja trudna. Pomogę
Wam w jej zrozumieniu.
Jak czytać tę książkę? Zacznij od przekartkowania tej ksiażki,
zobacz, że podzielona jest na 12 ksiąg, przeczytaj czego
dotyczy każda z nich.
Następnie przeczytaj księgę pierwszą. Początek może być
trudny, ale jak wpadniesz w rytm będzie dużo lepiej. Jest
napisana trzynastozgłoskowcem, więc ma rytm, który pomaga
w cztytaniu. Możesz włączyć audiobook (jest na you tube) i
czytać śledząc tekst.
ZADANIE – Twoim zadaniem jest przeczytać książkę oraz
zrobić szczegółowe notatki, opisać czego dotyczą kolejne
księgi. Nie wystarczy spisać z nagłówków. Czytacie i
opisujecie każde wydarzenie w skrócie i swoimi słowami.
Termin oddania pracy 3 września. Praca na ocenę.
Wykorzystaj szansę, aby rozpocząć rok szkolny od oceny
celującej z języka polskiego.
Książkę można w tym tygodniu wypożyczyć ze szkolnej
biblioteki.
Temat: Zapakuj do plecaka "Syzyfowe prace"
Kolejną książką, którą powinniście przeczytać to "Syzyfowe
prace" Stefana Żeromskiego. To historia pewnego chłopca o
imieniu Marcin, którego rodzice posyłają do szkoły. Rzecz
dzieje się w XIX w., więc nauka w szkole była wtedy
przywilejem niedostępnym dla wszystkich. Czytając zwróćcie

Źródła i materiały
niezbędne do
realizacji zajęć
Zdalne.gov.pl

szczególną uwagę na czas w jakim rozgrywaja się wydarzenie,
a mianowicie Polska jest wtedy pod zaborami, akcja książki
rozgrywa się w zaborze rosyjskim.
ZADANIE: Czytając robicie szczegółowe notatki (Jak przy
"Panu Tadeuszu" – opisujecie kolejne rozdziały). Szczegółowo
opisujecie METODY RUSYFIKACJI MŁODZIEŻY.
Termin oddania pracy 3 września .
Lekturę możesz wypożyczyć z biblioteki szkolnej.
Temat: Z książką na wakacje.
25.06.2020 r.
Czwartek

Te dwie książki, które Wam poleciłam do przeczytania są
lekturami obowiązkowymi. Przeczytanie ich jest Waszym
obowiązkiem w kolejnym roku szkolnym. Myślę, że łatwiej
będzie to zrobić, na spokojnie w wakacje, niż w roku
szkolnym, kiedy macie bardzo dużo nauki, również z innych
przedmiotów.
W tym zadaniu ważne jest wasze nastawienie, polecam
optymistycznie podejść do sprawy.
Zapewne nie raz będziecie się nudzili, więc... wykorzystajcie
ten czas.
Obie te lektury zostały zekranizowane, polecam obejrzenie tych
filmów w czasie wakacji.
Jeśli macie pytania, czekam codziennie na messengerze.

26.06.2020 r.
Piątek

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Sposób monitorowania postępów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, sposób oceniania
Uczniowie wykonują zadania w zeszycie przedmiotowym lub zeszcycie ćwiczeń. Zdjęcia
wykonanych zadań odsyłają nauczycielowi.
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

