
Tydzień obejmuje okres od 06.-17.04.2020

Klasa VIII b

Przedmiot: j. niemiecki

Nauczyciel realizujący: Dorota Sierzputowska

Treści do realizacji:

Dzień 1

Praca w programie do nauki słówek: Instaling

Wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str.104 (podręcznik). W ćwiczeniu występują znane zwroty. 
Należy z nimi ułożyć zdania wg podanego wzoru.
Jeżeli możesz i potrafisz, zrób zdjęcie wykonanego ćwiczenia i wyślij do środy (08.04), do godz. 
18.00 na podany przez wychowawcę klasowy e-mail, w tytule pisząc imię i nazwisko nauczyciela 
danego przedmiotu, imię i nazwisko ucznia, klasę.
Jeżeli nie wyślesz mi wykonanego zadania, sprawdzisz je, gdy zobaczymy się w szkole.

Dzień 2

Program do nauki słówek: Instaling

Obejrzyj krótkie filmiki dotyczące opisanego poniżej zagadnienia gramatycznego, z którym już 
zetknąłeś się na lekcjach w szkole:
https://www.youtube.com/watch?v=fbF0dr3XgVE - bezokolicznik z „zu”
https://www.youtube.com/watch?v=yot2H2ctc0w – bezokolicznik bez „zu”
Zapoznaj się z przykładami zdań z konstrukcją bezokolicznikową z „zu” – s. 138, tabela 20, 
podręcznik.
Następnie wykonaj w książce ćwiczeń zad. 10, s. 74. Jeżeli chcesz, wyślij mi do czwartku (16.04), do
godz. 18.00 na pocztę waszej klasy zdjęcie wykonanego zadania lub napisz zadanie w treści maila. 
Jeżeli nie wyślesz mi wykonanego zadania, sprawdzisz je, gdy zobaczymy się w szkole.

Dzień 3

Program do nauki słówek: Instaling

Zaloguj się do platformy Edumaster (do czwartku, 16.04, do godz. 20.00), ponieważ w kolejnych 
tygodniach będziemy na niej pracować. Instrukcję do logowania otrzymasz w wiadomości w 
librusie.
W przypadku problemów skontaktuj się ze mną.

-------------

Uwagi:
1. Instaling: informacje o zasadach pracy i oceniania.

Sposób sprawdzenia przez nauczyciela wykonania zadań :
- kontrola wyników w programie Instaling wg wysłanych w ubiegłym tygodniu zasad
- sprawdzenie wykonania zadania z podręcznika uczniom, którzy przysłali je nauczycielowi
- sprawdzenie wykonania zadania z książki ćwiczeń uczniom, którzy przysłali je nauczycielowi

Konsultacje dla uczniów 

Librus w dniach poniedziałek - piątek w godz.: 9.00 – 11.00

Konsultacje dla rodziców

Librus w dniach poniedziałek - piątek w godz.: 8.30 – 9.30 i 18.30-19.30

Dorota Sierzputowska
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