JĘZYK POLSKI:
Drodzy Uczniowie, dziś będziecie pracowali w oparciu o utwór Adama Mickiewicza pt. Świtezianka,
który znajduje się w waszych podręcznikach na stronie 208.
1. Zapiszcie temat: Nastrojowa ballada i zdradzona miłość – w jaki sposób poeta głosi prawdy
ludowe? ( Temat ten został przewidziany na 2 dni - na piątek oraz na poniedziałek. )
2. Zastanówcie się, czym charakteryzują się baśnie? Wymieńcie najważniejsze cechy tego
gatunku( w zeszycie).
3. Przeczytajcie lub wysłuchajcie tekstu ballady Adama Mickiewicza. Zwróćcie uwagę na sposób
obrazowania w tym utworze. Co najbardziej oddziałuje na waszą wyobraźnię?
https://epodreczniki.pl/a/ballada-o-pannie-z-jeziora/DnTRozHHU
4. Zapoznajcie się z terminem ballada. (Nowa wiadomość) i zapiszcie notatkę do zeszytu.
5. Odpowiedzcie na poniższe pytania( w zeszycie):
-Kim są bohaterowie ballady „Świtezianka”? Co o nich wiadomo? (Krótka charakterystyka)
-O jakiej porze roku rozgrywają się opisane w utworze wydarzenia? Które fragmenty na to
wskazują? Zacytuj je.
- Kim jest narrator?
- Czym charakteryzuje się budowa utworu?
6. Przerysujcie tabelkę do zeszytu i uzupełnijcie:
Wątki fantastyczne

Wątki realistyczne

7. Wykonajcie ćw. 7. str.212. oraz ćwiczenia online ze strony:
https://epodreczniki.pl/a/ballada-o-pannie-z-jeziora/DnTRozHHU
Proszę o przesłanie opracowanego tematu na mój e- mail ( ćwiczeń online nie trzeba).

JĘZYK ANGIELSKI:
Temat lekcji : Przysłówki sposobu – ćwiczenia.
ZAESZYT ĆWICZEŃ strona 54 wykonujecie wszystkie ćwiczenia. Ćwiczenie 1 jest w oparciu o
słownictwo dotyczące działu 5. Pozostałe ćwiczenia są z zakresu przysłówków sposobu.
Proszę o przesłanie odpowiedzi!
Dla osób, które chciałyby poćwiczyć przysłówki sposobu w załączniku podaje link do stron z
ćwiczeniami online.
https://www.ang.pl/gramatyka/przyslowki/sposobu
ćwiczenia na samym dole.

FIZYKA:
Dzień dobry, witam serdecznie Wszystkich Uczniów kl.VII.
Temat: Swobodne spadanie ciał.
1. Zapisz temat w zeszycie z fizyki.
2. Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=pH6wkUAjbDY i obejrzyj film
„Swobodny spadek”
3. Przeczytaj podany temat w podręczniku str. 174 – 177, przeanalizuj doświadczeniamożesz je wykonać (dla chętnych), przeczytaj ciekawostki, zwróć uwagę na FIZYKĘ
WOKÓŁ NAS.
4. Odpowiedz na pytania (ustnie):
- Dlaczego ciała spadają na Ziemię?
- Jakim ruchem poruszają się ciała spadające swobodnie?
- Czy idealny spadek swobodny zachodzi w powietrzu, czy tylko w próżni?
- Czy czas swobodnego spadania ciała zależy od jego masy i kształtu?
5. Sporządź w punktach notatkę z lekcji i zapisz ją w zeszycie ( możesz ją napisać
odpowiadając na pytania w punkcie 4 lub skorzystać z podsumowania w podręczniku na str.
177).
6. Rozwiąż pisemnie w zeszycie zadanie 1 i 2 str.178 z podręcznika.
Dla chętnych: 3 i 4 str. 178
GEOGRAFIA:
Temat: Zmiany w polskim przemyśle
1.Proszę zapiszcie powyższy temat lekcji.
2. Proszę przeanalizujcie wiadomości zawarte w linku:
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DLz32IjBw
•Na podstawie informacji zawartych w linku proszę napiszcie do zeszytu:
I. Wyjaśnijcie, czym były rewolucje przemysłowe.
II Wymiencie czynniki lokalizacji przemysłu na ziemiach polskich.
III. Wymieńcie główne okręgi przemysłowe i inwestycje przemysłowe w Polsce
IV. Wyjaśnijcie przyczyny zmian w przemyśle Polski.
•Możecie wykonać ćwiczenia on-line.
PLASTYKA:
Temat: Analiza dzieł sztuki- środki plastyczne, technika wykonania i materiał.
Witam. Przeczytajcie proszę, zanalizujcie wiadomości z podręcznika str. 52-54. Przyjrzyjcie się
uważnie prezentowanym dziełom, następnie napiszcie staranną notatkę do zeszytu.
MUZYKA:
Temat: Polonez- opracowanie artystyczne muzyki ludowej.

Witam. Proszę przeczytać podstawowe wiadomości o polonezie z podręcznika str 115-117.
Zróbcie proszę staranną notatkę do zeszytu. Proponuję posłuchać pięknego poloneza
Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz z internetu.
Pozdrawiam serdecznie

