
Zdalne nauczanie

W kwarantannie



Nazywam się Wiktoria Kołodziejczak i opowiem wam jak 
wygląda moje zdalne nauczanie

3x+6x

Wykonujemy także testy
na stronie internetowej 
edu elo lub test portal







Język polski odbywa się on-line. Na nim 
zapisujemy temat oraz cel lekcji. Wykonujemy 
także zadania z podręcznika lub
zeszytu ćwiczeń.Czasem czytamy też teksty 
zamieszczone w podręczniku. Zadawane są 
też prace domowe.Jednak Pani wysyła w 
poszczególne dni zadania do wykonania przez 
librusa.

Obowiązkowo trzeba też na 
bieżąco wysyłać na e-maila 
prace czytelnicze.



Pan  od muzyki co wtorek
przysyła nam przez librusa
temat i  pojęcia do 
zapisania w zeszycie. 
musimy wysłuchać też 
podanych przez pana 
utworów.

Angielski odbywa się on-line. Na lekcji zapisujemy 
temat, wykonujemy zadania z podręcznika i 
czytamy teksty lub historyjki. Wykonujemy także 
zadania w ćwiczeniach w nich mamy też 
zadawane prace domowe, które sprawdza pani na 
lekcji. Czasami a test portal Pani przygotowuje 
nam kartkówki z gramayki lub słówek.



Historię mam on-line tak jak większość 
lekcji. Na lekcji Pani udostępnia e podręcznik
i omawia temat. Jednak notatkę z lekcji, 
czyli temat, cel i kryteria sukcesu wysyła 
przez librusa jako załącznik. Prace domowe 
są czasem zadawane i zazwyczaj trzeba 
wyjaśnić pojęcia i postacie. 

Sprawdzanie jest nietypowe, 
ponieważ podczas omawiania
tematu, gdy wspomni pani o 
jakiejś postaci prosi wybrana 
osobę, aby przeczytała kim jest 
dana postać. Jeśli ktoś nie zrobił 
dostaje brak zadania domowego 
czyli BZ. W takiej sytuacji 
trzeba do końca dnia wysłać 
pani na librusa, bo inaczej BZ 
zmieni się w ocenę 
niedostateczną.



Biologię też mam on-line. Notatkę do lekcji 
wysyła Pani przez dziennik elektroniczny 

librus. Wówczas 
na lekcji omawia Pani temat i pokazuje nam 

zdjęcia do danego tematu.

Pani również zadaje prace 
domowe w ćwiczeniach. 
Zazwyczaj jest to cały 
temat, czyli ok. 10 zadań. 
Na zrobienie tych ćwiczeń 
mam cały tydzień, poniewaz
biologia jest raz w tygodniu.
oczywiście każda praca 
domowa jest sprawdzana, 
Pani wybiera poszczególne 
osoby, które muszą 
przeczytać pracę domowąOrganizowane są też przez 

Panią prace klasowe na 
test portal.



Geografia
Geografia jest on-line, na niej pani omawia dany 
temat.
Czasem wypełniamy tabelki lub zapisujemy różne 
ważne informacje z przezentacji. Zapisujemy 
oczywiście temat a pod tematem trzeba wkleić 
notatkę wysłaną przez panią na librusa. Notatka 
jest ręcznie malowana przez koleżankę  pani
od geografi. Bardzo rzadko Pani przygotowuje dla 
nas ćwiczenia na ocenę na stronach 
internetowych. Jedna z notatek ręcznie rysowanych



W-F
Z wychowania fizycznego 
Pani wysyła nam linki do 
ćwiczeń z danego tematu 
i o co chodzi w danym 
temacie taką notatkę do 
przeczytania i 
zapamiętania.

Technika
Technikę też mam on-line. 
Na niej zapisujemy tema  i 
notatkę którą pani nam 
podyktuje. Wykonujemy też 
różne ćwiczania a książki.



KONIEC


