
JĘZYK POLSKI- MGR KWIATKOWSKA BOŻENA 

Nauczanie zdalne – język polski – Bożena Kwiatkowska 

 

Klasa 1bg 

 Lekcja online za pomocą aplikacji Zoom o godz. 13 we wtorki i o godz. 14 w czwartki 

 Materiały do pracy samodzielnej: teksty kultury, karty pracy, materiały własne 

nauczyciela, adresy stron internetowych, notatki będą przesyłane poprzez facebooka 

(mamy stworzoną grupę do kontaktu). 

 Forma monitorowania pracy uczniów:  

– kontakt głosowy, kontakt wizyjny; 

– wytwory ucznia wykonane poza kontrolą nauczyciela; 

– analiza wytworów, prac uczniów i przesłanych różnorodnych materiałów 

(wypełnionych kart pracy, wykonanych ćwiczeń, napisanych wypracowań, 

przygotowanych prezentacji, ocenianie aktywności w trakcie zajęć online); 

– informacja zwrotna oceniająca pracę ucznia ma charakter informacyjny, motywacyjny, 

instruktażowy i kształtujący (uczeń bierze na siebie współodpowiedzialność za własny 

proces uczenia się); 

– wykonane prace pisemne uczniowie przesyłają na podany adres mailowy, biorą aktywny 

udział w lekcjach online, uczestniczą w sprawdzianach wiedzy przeprowadzanych w 

ściśle określonym czasie i odsyłają na skrzynkę mailową, samoocena. 

 Kontakt z uczniami: przez facebooka, messengera, online za pomocą aplikacji Zoom. 

 Indywidualny kontakt z uczniami: przez facebooka, messengera, skypa, telefoniczny; 

 Kontakt z rodzicami: mailowy bkwiatko@autograf.pl, w razie potrzeby telefoniczny 

(po uprzednim kontakcie mailowym). 

 

Klasa 2b 

 Codziennie lekcja online za pomocą aplikacji Zoom o godz. 12 

 Materiały do pracy samodzielnej: teksty kultury, karty pracy, materiały własne 

nauczyciela, adresy stron internetowych, notatki będą przesyłane poprzez facebooka 

(mamy stworzoną grupę do kontaktu). 

 Forma monitorowania pracy uczniów:  

– kontakt głosowy, kontakt wizyjny; 

– wytwory ucznia wykonane poza kontrolą nauczyciela; 

– analiza wytworów, prac uczniów i przesłanych różnorodnych materiałów 

(wypełnionych kart pracy, wykonanych ćwiczeń, napisanych rozprawek, napisanych 

interpretacji utworów, napisanych interpretacji porównawczych utworów, 

przygotowanych konspektów wypowiedzi ustnej, przygotowanych prezentacji, ocenianie 

aktywności w trakcie zajęć online); 

– informacja zwrotna oceniająca pracę ucznia ma charakter informacyjny, motywacyjny, 

instruktażowy i kształtujący (uczeń bierze na siebie współodpowiedzialność za własny 

proces uczenia się); 

– wykonane prace pisemne uczniowie przesyłają na podany adres mailowy, biorą aktywny 

udział w lekcjach online, uczestniczą w sprawdzianach wiedzy przeprowadzanych 

w ściśle określonym czasie i odsyłają na skrzynkę mailową, samoocena. 

 Kontakt z uczniami: przez facebooka, messengera, online za pomocą aplikacji Zoom. 

 Indywidualny kontakt z uczniami: przez facebooka, messengera, skypa, telefoniczny. 

 Kontakt z rodzicami: telefoniczny. 
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Klasa 3a 

 Codziennie lekcja online za pomocą aplikacji Zoom o godz. 10 

 Materiały do pracy samodzielnej: teksty kultury, karty pracy, materiały własne 

nauczyciela, adresy stron internetowych, notatki będą przesyłane poprzez facebooka 

(mamy stworzoną grupę do kontaktu). 

 Forma monitorowania pracy uczniów:  

– kontakt głosowy, kontakt wizyjny; 

– wytwory ucznia wykonane poza kontrolą nauczyciela; 

– analiza wytworów, prac uczniów i przesłanych różnorodnych materiałów 

(wypełnionych kart pracy, wykonanych ćwiczeń, napisanych rozprawek, napisanych 

interpretacji utworów, napisanych interpretacji porównawczych utworów, 

przygotowanych konspektów wypowiedzi ustnej, przygotowanych prezentacji, ocenianie 

aktywności w trakcie zajęć online); 

– informacja zwrotna oceniająca pracę ucznia ma charakter informacyjny, motywacyjny, 

instruktażowy i kształtujący (uczeń bierze na siebie współodpowiedzialność za własny 

proces uczenia się); 

– wykonane prace pisemne uczniowie przesyłają na podany adres mailowy, biorą aktywny 

udział w lekcjach online, uczestniczą w sprawdzianach wiedzy przeprowadzanych 

w ściśle określonym czasie i odsyłają na skrzynkę mailową, samoocena. 

 Kontakt z uczniami: przez facebooka, messengera, online za pomocą aplikacji Zoom. 

 Indywidualny kontakt z uczniami: przez facebooka, messengera, skypa, telefoniczny. 

 Kontakt z rodzicami: mailowy bkwiatko@autograf.pl, w razie potrzeby telefoniczny 

(po uprzednim kontakcie mailowym). 

 

 

Klasa 3b 

 Codziennie lekcja online za pomocą aplikacji Zoom o godz. 11 

 Materiały do pracy samodzielnej: teksty kultury, karty pracy, materiały własne 

nauczyciela, adresy stron internetowych, notatki będą przesyłane poprzez facebooka 

(mamy stworzoną grupę do kontaktu). 

 Forma monitorowania pracy uczniów:  

– kontakt głosowy, kontakt wizyjny; 

– wytwory ucznia wykonane poza kontrolą nauczyciela; 

– analiza wytworów, prac uczniów i przesłanych różnorodnych materiałów 

(wypełnionych kart pracy, wykonanych ćwiczeń, napisanych rozprawek, napisanych 

interpretacji utworów, napisanych interpretacji porównawczych utworów, 

przygotowanych konspektów wypowiedzi ustnej, przygotowanych prezentacji, ocenianie 

aktywności w trakcie zajęć online); 

– informacja zwrotna oceniająca pracę ucznia ma charakter informacyjny, motywacyjny, 

instruktażowy i kształtujący (uczeń bierze na siebie współodpowiedzialność za własny 

proces uczenia się); 

– wykonane prace pisemne uczniowie przesyłają na podany adres mailowy, biorą aktywny 

udział w lekcjach online, uczestniczą w sprawdzianach wiedzy przeprowadzanych 

w ściśle określonym czasie i odsyłają na skrzynkę mailową, samoocena. 

 Kontakt z uczniami: przez facebooka, messengera, online za pomocą aplikacji Zoom. 

 Indywidualny kontakt z uczniami: przez facebooka, messengera, skypa, telefoniczny. 

 Kontakt z rodzicami: mailowy bkwiatko@autograf.pl, w razie potrzeby telefoniczny 

(po uprzednim kontakcie mailowym). 
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