Akcja „lekki plecak na Bajkowej”
na poszczególnych przedmiotach
(wytyczne do realizacji „lekkiego plecaka” będą w razie
potrzeby modyfikowane)

KLASY I-III SP
 w sali lekcyjnej zostawiamy podręczniki, ćwiczenia, przybory
na plastykę, technikę, stroje na wf,
 część rzeczy można zostawić w szafce w szatni,
 nosimy zeszyty w miękkich okładkach,
 w plecaku przynosimy tylko niezbędne przybory, podręczniki i zeszyty,
 picie nosimy w małych butelkach,
 nie wkładamy do plecaka zabawek, ciężkich przedmiotów
 po skończonych lekcjach zabieramy do domu tylko potrzebne nam
ćwiczenia, zeszyty i jeden podręcznik (aby móc uzupełnić braki
lub odrobić pracę domową)
JĘZYK ANGIELSKI - zainstalowanie wersji cyfrowej podręczników (o ile są
one dostępne i zostaną przesłane przez wydawnictwa) w salach językowych oraz
(ewentualnie - nie wszystkie wydawnictwa oferują taką opcję) poinformowanie
uczniów o cyfrowej wersji podręczników dla uczniów do korzystania w domu.
HISTORIA
 zeszyt max 60 kartek, klasa IV 32 karki w miękkiej okładce
 w klasach 8 i gimnazjalnych jest dostęp do multipodręcznka,
w młodszych klasach będzie po załatwieniu formalności przez
nauczycieli stażystów
 na lekcji korzystać będziemy z podręczników papierowych, uczniowie
po lekcjach mogą zostawiać je w szafkach szkolnych
WOS
 zeszyt max 32 kartek w miękkiej okładce
 brak dostępu do multipodręcznka, obowiązek noszenia podręcznika
RELIGIA - Wydział Katechetyczny Diecezji Warszawsko-Praskiej
poinformował, że nie dysponuje jeszcze multipodręcznikami do nauczania
religii. W związku z tym proponujemy by uczniowie przechowywali zakupione
podręczniki w salach lekcyjnych (dotyczy klas I-III SP) lub szafkach ucznia.
JĘZYK POLSKI - ponieważ jest to specyficzny przedmiot, to podręcznik jest
potrzebny 1 na ławkę, tak samo, jeśli omawiamy lekturę. W miarę możliwości
dzieci zostawiają np. ćwiczenia w szafkach klasowych. Korzystać będziemy
również z e-podręczników.

MATEMATYKA – podręcznik jest w szkole (obłożony i podpisany), na lekcji
pracujemy z podręcznikiem i multipodręcznikiem, w domu uczeń korzysta z
multipodręcznika i ćwiczeń (każdy uczeń otrzymuje kod do swojego
multipodręcznika).
FIZYKA- uczniowie nie noszą do szkoły podręczników, przynoszą tylko
zeszyty. Podręczniki trzymają w domach. Jeśli na lekcji pracujemy
z podręcznikami to uczniowie dostają je nauczyciela w klasie.
PLASTYKA - brak podręcznika
TECHNIKA - podręcznik trzymają w swoich szafkach w szatni
BIOLOGIA - kl. 7 mogą mieć podręczniki w domu od II działu. Na lekcjach
korzystamy z multimedialnego atlasu anatomicznego. KL. 8 - na razie nie ma
wgranego podręcznika do kl 8. KL. III GM - muszą korzystać z podręczników.
BIOLOGIA - klasa 5 i przyroda klasa 4 czekamy na flipbooka z nowej Ery.
Jak tylko będą na stronie Nowej Ery to nie noszą podręczników tylko korzystać
będziemy z wyświetlonego podręcznika na rzutniku. Podręcznik docelowo ma
być do nauki w domu.
PRZYRODA - klasa 6 - korzystamy z e - booka na stronie. Nie muszą nosić
podręcznika.
JĘZYK NIEMIECKI - zeszyt i podręcznik kolorowy, który uczniowie mogą
zostawiać w szafce. NIE MUSZĄ zabierać go do domu.
JĘZYK HISZPAŃSKI:
1. Podręczniki uczniowie zostawiają w szkole, na lekcje mogą przynosić
jeden na ławkę (do ustalenia między uczniami).
2. Zeszyty ćwiczeń (w klasach, które posiadają ćwiczenia) uczniowie
zabierają do domu tylko w przypadku zadanej pracy domowej.
3. Zeszyty przedmiotowe w miękkiej okładce.
4. W przypadku konieczności skorzystania ze słownika, uczniowie mogą
korzystać z aplikacji na telefonie komórkowym.
GEOGRAFIA - uczniowie mają nosić zeszyt przedmiotowy i podręcznik
do momentu jak nowa era udostępni dla wszystkich uczniów e-podręczniki.
Atlasy geograficzne udostępniam z biblioteki, korzystają tylko w domu na
lekcje nie przynoszą.
INFORMATYKA/zajęcia komputerowe - uczniowie nie przynoszą
podręczników na lekcję
zebrała Beata Rączkowska
– przewodnicząca zespołu „lekki plecak”

