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Wychowawca klasy: Katarzyna Sochacka 

Środa – 13 maja 2020 r. 

 

Lp. 

 

Data 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

Całkowity czas 

przeznaczony w 

czasie lekcji na 
pracę  on - line 

1. 13 maja 

2020r. 

Edukacja 

wczesnoszkol

na ( 3 godz.) 

Krąg tematyczny:  Polska – mój kraj. 

TEMAT: Jesteśmy w Europie. 

Cele:  

- umie przeczytać tekst z podziałem na role 
- potrafi wyjaśnić znaczenie wyrażeń 
- ćwiczy mnożenie liczb przez 3 
- rozwiązuje zadania tekstowe 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Czytanie tekstu Agnieszki Frączek „Unia 

Europejska”. 

2. Łączenie zabytków z miastami. 

3. Wyjaśnieni wyrażeń. 

4. Wskazywanie najpiękniejszych miast w Polsce. 

5. Rozwiązywanie zagadki „Jakie to państwo?” 

6. Ćwiczenie mnożenia liczb przez 3. 

7. Rozwiązywanie zadań z treścią. 

Podręcznik – str.  32, 33. 

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

DiYVWo5n1E - Podróż po Europie. 

Ćwiczenia do edukacji polonistycznej –str. 32, 33. 

Ćwiczenia do edukacji matematycznej – str. 61               

( zadanie 1, 2, 3) 

 

 

 

10 – 15 min. 

2. 13 maja 

2020r.  

Religia   Temat: Pan Bóg przebacza nam grzechy. 

Cel: Uświadomienie prawdy, że Pan Jezus 
przebacza nam grzechy. 

1.Czytamy przypowieść o Miłosiernym Ojcu: 

Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch 

synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj 

mi część majątku, która na mnie przypada». 

Podzielił więc majątek między nich. Niedługo 

potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, 

odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój  

majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, 

nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął 

cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do 

jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go 

na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on 

napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły 

się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E
https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E


zastanowił się i rzekł: Iluż o najemników mojego 

ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu 

ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem 

mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i  nazywać 

się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z 

najemników. Wybrał się więc i poszedł do 

swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go 

jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 

naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i 

ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, 

zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już 

nie jestem godzien nazywać się twoim synem». 

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście 

szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu 

też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 

będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten 

mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a 

odnalazł się». I zaczęli się bawić. Tymczasem  

muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał 

go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: «Twój brat 

powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 

ponieważ odzyskał go zdrowego». Na to 

rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec 

jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 

odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy 

nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie 

dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z 

przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, 

który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, 

kazałeś zabić dla niego utuczone cielę». Lecz on  

odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś 

przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A 

trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat 

twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł 
się»”.( Łk15,11-32) 

2.Wyjaśnienie przypowieści: Przebaczenie jest 

darem kochającego Boga Ojca. Bóg zawsze jest 

gotowy przebaczyć grzechy człowieka. Człowiek 

o ten dar prosi i otrzymuje go w sakramencie 

pokuty i pojednania. 

3.Proszę zrobić zadania w podręczniku na 
str.114-116. 

3.  13 maja 

2020r.  

Język 

angielski 
Temat: Story time 7. 

słuchamy nagrania do 

zadania 9. Niech dzieci nazwą ubrania postaci w 

historyjce. 

– mam na 

sobie 

Np. I’m wearing a red T-shirt. Mam na sobie 

Około 7 minut 



czerwoną koszulkę. 

 Niech dzieci spróbują opisać w co są ubrane 

używając tego zwrotu. 

 

 

 


