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Edukacja 
wczesnoszkolna 

-czwartek- 
3 godz.  

 
 
 

Krąg tematyczny- Dbamy o przyrodę- 
 
Temat dnia: Sortujemy odpady. 
Cele: 

 Potrafi odnaleźć ogłoszenie 
 Zna kolory pojemników na odpady  
 Potrafi wymienić rodzaje odpadów 
 Wie, dlaczego powinniśmy segregować śmieci 
 Potrafi wykorzystać umiejętności dodawania i 

odejmowania przy rozwiązywaniu zadań z treścią 
 
Polecenia dla ucznia: 
Słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Niebieski ,żółty. zielony, 
czerwony czyli kolorowe śmieci” Elementy ogłoszenia. Ćwiczenia na 
dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20. Kolory pojemników na 
śmieci  i rodzaje odpadów. Idea segregowania śmieci. Utrwalenie 
poznanych piosenek. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44  
 
Podręcznik- str.18,19 
Ćwiczenia ed. polonistyczna–str.16,17 
Ćwiczenia  ed. matematyczna– str.53 zad.1,2,3 
 
Pozostałe, szczegółowe informacje i polecenia dla uczniów przez 
komunikator. 

Od 15 do 
30 minut  
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30.04. 
2020r. 

Religia Temat:  Wszyscy chwalimy Maryję. 

Cel: Ukazanie uczestnictwa w nabożeństwach ku czci Maryi 
jako ważnego elementu wiary. 

Polecenia dla uczniów:                        

1. Jest taka piękna historia o chłopcu, Karolu, który miał oboje 
rodziców. Cieszył się bardzo każdego z dnia. Gdy chłopiec miał 

kilka lat zmarła jego mama. Chłopcu i jego tacie było bardzo 
smutno. Kilka dni po pogrzebie mamy, tato zabrał Karola do 

miejsca do którego bardzo często chodzili. Tato wziął za rękę 
chłopca, przyprowadził do przodu budynku, wskazał na 
wizerunek pięknej Pani i powiedział: ,,Od teraz Ona będzie się 

tobą opiekować i będzie twoja Mamą’’. – Jak myślicie, gdzie 
tato zaprowadził Karola? (do kościoła)  -Kogo wskazał 

chłopcu jako Mamę? (Maryję) .Maryja pokazuje nam, jak 
mamy kochać Pana Boga.                                                          

2. Obejrzyjcie ilustrację w podręczniku na str.134 Jest taka 
specjalna modlitwa, w której zostały zebrane wszystkie 

określenia Maryi. To Litania do NMP. Tą litanią szczególnie 
modlimy się w maju na nabożeństwach  nazywanych 

majówkami.                                                            

 3.Teraz proszę, zrób zadanie na str. 135.                                                      

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44

