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przeznaczony                          

w czasie lekcji 

na pracę on – 

line 

 

 

1. 

 

09.06   

2020r.                           

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

 

Temat: Powtarzamy wiadomości. 

Klasowe święto książki. 

Kochamy baśnie. 

Cele; 

-Uczeń  

-samodzielnie czyta książki 

-zna akcje i promuje czytelnictwo 

-wie , jak reklamuje się książki 

Zapisujemy lekcję i temat. 

W ramach powtórzenia wykonaj zadania w 

ćwiczeniach na str. 69 i 70. 

W podręczniku na str.70 przeczytaj 

informację z pamiętnika. Przypomnij sobie 

co to jest równoważnik zdania. Podręcznik 

str. 71. W ćwiczeniach wykonaj zadania na 

str. 71 i 72. 

 

 

 

 

2.   Edukacja  

wczesnoszkolna 

matematyczna 

 

 

 

Temat: Rozwiązuję zadania tekstowe. 

Poznaję jednostkę masy – tonę. 

Zapisujemy lekcję i temat.  

W zeszycie rozwiązujemy zadanie                         

z podręcznika 4 (1,2) str.55.                                 

W ćwiczeniach str.51. 

 



 

 

Tona =1t 

1tona=1000 kilogramów 

1t=1000kg 

Podręcznik str. 56  

Ćwiczenia str.52. 

 

3.   Edukacja 

wczesnoszkolna 

Wf 

Poćwicz przy muzyce.  

4. 09.06.2020r. Religia 

 

Temat:  Nabożeostwo pierwszych piątków 

miesiąca. 

Cel:  Uświadomienie prawdy, że pierwsze 

piątki miesiąca są znakiem miłości Boga do 

ludzi.                                                                     

Polecenia dla uczniów:                                                                      

1. Proszę otworzyd podręcznik z tematem              

nr 66.                                                                                    

2. Jezus jest naszym przyjacielem, możemy               

z Nim rozmawiad (modlid się), słuchad Go, 

kiedy mówi do nas w swoim słowie (czytad 

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 przyjaźo z Bogiem. Wtedy 

od razu powinniśmy iśd do spowiedzi, nie 

czekad 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 dziewięd pierwszych 

piątków miesiąca, czyli trwa przez dziewięd 

miesięcy. Ważne jest, aby były to kolejne 

pierwsze piątki miesiąca. Opuszczenie któregoś 

z nich oznacza, że trzeba rozpocząd 

odprawianie nabożeostwa od nowa. W tym 

 
 



dniu ważne jest, aby się wyspowiadad, ale 

sama spowiedź nie wystarczy, trzeba jeszcze 

przyjąd Komunię Świętą. Nabożeostwo 

pierwszych piątków miesiąca ma charakter 

przede wszystkim wynagradzający i ma nas 

mobilizowad do walki z grzechem w imię 

miłości Chrystusa. Nabożeostwo to pomaga 

człowiekowi całkowicie zaufad dobroci Boga. 

Nie powinien on ranid Bożego Serca grzechami. 

Gdy jednak ze słabości zgrzeszy, może 

powierzyd się miłosierdziu Bożemu, które 

gotowe jest przyjśd mu z pomocą i go wybawid: 

„posklejad to, co zniszczył grzech”. Człowiek nie 

może sam sobie pomóc, potrzebuje 

przebaczenia od Boga. Człowiek, który kocha 

Boga, będzie starał się wynagradzad 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 dziewięd 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 błogosławieostwa oraz 

błogosławid 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 dziewięd 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 zrobid zadnie w podręczniku 

5.   .  
 

 

 



 


