
Klasa 7 D. Lusa

Geografia               Temat Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa        
Proszę zapoznać się z tematem nr 38, podręcznik str.208.    

Praca domowa: wyjaśnij pojęcia wezbrania i powodzie, wymień sposoby zapobiegania powodziom.
Odpowiedzi wyślij na adres mailowy: lusad@pokrzywnica.pl                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzyka   Podaję  4  tematy  praktyczne  i  4  tematy  teoretyczne.  Uczeń  w  tygodniu  wybiera  1  temat
teoretyczny lub jeden temat praktyczny i opracowuje go. 

Temat praktyczny uczeń opracowuje/ utrwala na podstawie poznanych już kroków, inetrnetu, płyt
DVD, literatury itp.

Temat  teoretyczny  uczeń  opracowuje  według  podręcznika  i  sporządza  notatki  w  zeszycie
tematycznym od przedmiotu. 

Opracowane  tematy  będą  oceniane  jako  praca  ucznia  na  lekcji (nie  jako  praca  domowa).
Ponadto proszę o codzienne ćwiczenia na flecie (poprawny dźwięk, gama) - co najmniej 5 minut dziennie
oraz proszę o utrwalanie nut na pięciolinii i wartości nut - 5 minut dziennie.
       Tematy praktyczne:
Rytm i kroki do utworu Belgijka
Rytm i kroki do utworu Chocolate
Rytm i kroki poloneza
Rytm i kroki krakowiaka
       Tematy teoretyczne
Muzyka z radia (s.72)
Polskie Oscary muzyczne (s.76)
Pieśń solowa i wielogłosowa muzyka wokalna (s. 83)
Poezja śpiewana (s. 90)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plastyka
Komputer jako narzędzie artystyczne (s. 89) Zapoznaj się z tematem i wykonaj pracę plastyczną, na którą
przeznaczono dwie godziny lekcyjne. Pracę proszę wykonać w technice komputerowej Microsoft Paint
i wysłać na adres mailowy: lusad@pokrzywnica.pl
Temat pracy: dowolny - realistyczny lub abstrakcyjny, wykonany na miarę własnych możliwości. 

W  przypadku  braku  możliwości  technicznych  proszę  o  wykonanie  pracy  plastycznej  (rysunek
ołówkiem, a następnie pomalować w wybranej technice) na temat: Wpływ techniki i nowych technologii na
moje życie.

Wielkanoc  w  sztuce    Wykonaj  pracę  o  tematyce  wielkanocnej  w  dowolnej  technice,  płaską  lub
przestrzenną (praca również przeznaczona na dwie lekcje).
Lekcja 1 (w przypadku pracy płaskiej) Wykonaj pracę w ołówku.
Lekcja 2                                                Pomaluj/ ozdób powyższą pracę według własnego pomysłu.

Lekcja 1,2  Na pracę przestrzenną przeznaczone jest dwie godziny lekcyjne.
=====================================================================
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  dla chętnych uczniów

TEMAT PRACY: MOJA POSTAWA WOBEC KORONAWIRUSA
Technika pracy: dowolna.

================================================================================

Wszystkie podane  tematy są obowiązkowe i będą oceniane jako praca ucznia na lekcji 
(nie jako praca domowa)!!!


