
Modyfikacje planu nauczania w przypadku nauki zdalnej geografii w klasach V-VIII. 

Uczeń realizuje podstawę programową nauczania geografii w szkole podstawowej. 

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w lekcji on-line i wykonywania poleceń nauczyciela 

poprzez „platformę classroom”, na która wcześniej powinien być zarejestrowany do 

swojej klasy i przedmiotu. 

Poprzez platformę ( ew. pocztę) odsyła prace w określonym czasie  i otrzymuje oceny; 

formy oceniania i wagi ocen nie zmieniają się i są zgodne z zasadami ogólnymi PSO 

przedmiotu. 

Uczeń może kontaktować się z nauczycielem poprzez komunikator na platformie lub 

Librus-wiadomości; rodzice kontaktują się z nauczycielem przez Librus-wiadomości; 

nauczyciel odpowiada na otrzymaną wiadomość do wtorku godz. 17.00 lub czwartku 

godz. 17. Ta samą drogą. 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych kontaktują się z nauczycielem w taki 

sam sposób. 

Zaplanowane lekcje będą podawane w Librus-terminarz z wyprzedzeniem. 

Otrzymywane przez ucznia o ceny będą wpisywane na bieżąco do dziennika Librus. 

Modyfikacja programu nauczania dotyczy główne stosowanych metod i bazować będzie 

na zadaniach praktycznych, ćwiczeniach, doświadczeniach, obserwacjach , 

eksperymentach, filmach i prezentacjach. Treści nauczania zawarte w podstawie 

programowej nie podlegają zmianom. 

 

Ewa Jagusiak -nauczyciel przedmiotu 
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