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Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 
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czas 
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line 

 

 
1. 

 
09.06. 
2020 r. 

 
Edukacja 

matematyczna 

 
Temat: Sprawdzam swoje umiejętności matematyczne. 
 
Cel: Sprawdzanie umiejętności matematycznych – obliczanie sum i różnic liczb. 
Uzupełnianie działań. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz w zeszycie lekcję, datę i temat. 
2. Przepisz do zeszytu przypomnienie ze str. 76 z podręcznika. 
3. Wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 71 z ćwiczeń. 

 
Powodzenia 
 

Poproś rodzica o zrobienie zdjęć wykonanych zadań i przesłanie na adres 
edukacja.w.nowak@wp.pl lub Messenger. 

 

2.  09. 06. 
2020 r. 

Wychowanie 
fizyczne 

Temat:  Gry i zabawy ruchowe. 
 
Cel: Kształtowanie szybkości i zwinności podczas zabaw. 
 

Polecenia dla uczniów: 
1. Zrób krótką rozgrzewkę: kilka pajacyków, przysiadów, skłonów. 
2. Ćwiczenia wykonaj na zewnątrz, jak będzie odpowiednia pogoda. 
3. Pobaw się jak lubisz: pograj w piłkę, pobiegaj, idź na spacer itp. 

  
Miłej zabawy. 

 

 

3. 09. 06. 
2020 r. 

Religia Temat:  Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. 
 
Cel:  Uświadomienie prawdy, że pierwsze piątki miesiąca są znakiem miłości 
Boga do ludzi.         
 Polecenia dla uczniów:                                                                       
1. Proszę otworzyć podręcznik z tematem nr 66.                                                                                    
2. Jezus jest naszym przyjacielem, możemy z Nim rozmawiać (modlić się), 
słuchać Go, kiedy mówi do nas w swoim słowie (czytać Pismo Święte). 
Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej stanie się znakiem jeszcze głębszej 
przyjaźni z Jezusem Chrystusem, który przyszedł do naszych serc w swoim 
Ciele i swojej Krwi pod postacią chleba i wina. Chociaż staliśmy się 
prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa, nie oznacza to, że nie przytrafi nam się 
grzech, który zrywa przyjaźń z Bogiem. Wtedy od razu powinniśmy iść do 
spowiedzi, nie czekać na szczególną okazję. Dzięki systematycznej spowiedzi 
będziemy trwali w łasce uświęcającej. Z pomocą przychodzą nam pierwsze 
piątki miesiąca. Odprawienie pierwszych piątków polega na przyjęciu Komunii 
Świętej w kolejne dziewięć pierwszych piątków miesiąca, czyli trwa przez 
dziewięć miesięcy. Ważne jest, aby były to kolejne pierwsze piątki miesiąca. 
Opuszczenie któregoś z nich oznacza, że trzeba rozpocząć odprawianie 
nabożeństwa od nowa. W tym dniu ważne jest, aby się wyspowiadać, ale 
sama spowiedź nie wystarczy, trzeba jeszcze przyjąć Komunię Świętą. 
Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca ma charakter przede wszystkim 
wynagradzający i ma nas mobilizować do walki z grzechem w imię miłości 
Chrystusa. Nabożeństwo to pomaga człowiekowi całkowicie zaufać dobroci 
Boga. Nie powinien on ranić Bożego Serca grzechami. Gdy jednak ze słabości 
zgrzeszy, może powierzyć się miłosierdziu Bożemu, które gotowe jest przyjść 
mu z pomocą i go wybawić: „posklejać to, co zniszczył grzech”. Człowiek nie 
może sam sobie pomóc, potrzebuje przebaczenia od Boga. Człowiek, który 
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kocha Boga, będzie starał się wynagradzać Jego Sercu za grzechy innych ludzi. 
Z odprawieniem pierwszych piątków miesiąca związane są obietnice, które dał 
nam sam Pan Jezus. Obiecał On, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych 
piątków przystąpi do Komunii Świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za 
grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce udzieli wszystkich 
potrzebnych łask. W jego rodzinie zapanuje pokój i zgoda. Pan Jezus udzieli im 
błogosławieństwa oraz błogosławić będzie domy, w których obraz Jego Serca 
będzie umieszczony i czczony. Najbardziej znaną obietnicą Pana Jezusa jest ta, 
że tym, którzy przystąpią do Komunii Świętej w pierwsze piątki przez dziewięć 
miesięcy z rzędu, udzieli łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie 
grzechu śmiertelnego ani bez sakramentów i że Serce Jego stanie się dla nich 
bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.      Por. 
http://adonai.pl/modlitwy/?id=piatki&action=4 [dostęp: 21.06.2014] 
3. Proszę zrobić zadnie w podręczniku. 

4. 
5. 

09. 06. 
2020 r. 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2 godz. 

Temat: Dookoła Polski - krajobrazy. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst - podręcznik s. 92-93. 
2. Na podstawie tekstu wykonaj zadanie 8/95-w kartach pracy. 
3. Zapisz w zeszycie temat lekcji. Pod tematem lekcji wykonaj zadanie 4/93 z 
podręcznika – zapisz w zeszycie znaczenie powiedzenia. 
 
Temat:  Z biegiem rzeki. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj tekst - podręcznik s. 94-95. 
2.  Na podstawie tekstu wykonaj zadania 1,2,3,4,5/96-97 w kartach pracy. 
3.  Zapisz w zeszycie temat lekcji. Pod tematem wykonaj zadanie 6/97 – karty pracy. 

Czytanie 
on line – 
10 min. 
każde z 
dzieci 
indywidual
nie 

 


