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Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji 

na pracę on – 

line 

 

 

1. 

 

19.05.  

2020r.                           

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

 

Temat: O Demokracji. 

Cele: 

Uczeń  

- doskonali technikę czytania 

-układa i zapisuje zdanie  

Zapisujemy lekcję i temat 

Przeczytaj opowiadanie „Klasowy plebiscyt”          

i wiersz Wandy Grodzieńskiej „Radosny 

dzień”.  Na podstawie tekstu wykonaj zadania 

w ćwiczeniach na str. 41 i 42. 

 

2.   

 

 

Edukacja 

matematyczna 

 

 

Temat: Powtarzamy wiadomości. 

Zapisz temat lekcji. 

Do zeszytu wpisujemy rozwiązania zadań              

z podręcznika ze str. 48.                                       

W ćwiczeniach wykonujemy zadania tylko    

ze str.41 zad. 1 i 2. 

 

 

3.    

Edukacja 

wczesnoszkolna 

wf 

Gry i zabawy ruchowe.  Zestaw 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0 

 

 

4.  Religia Temat: Ożywieni miłością służymy sobie 

nawzajem.          

  Cel: Budzenie pragnienia przynależności do 

wspólnot parafialnych . 

1. Proszę otworzyd podręcznik z tematem nr 50.                                                                                    

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0


2. Zrób pierwsze dwiczenie w podręczniku.                                        
3.Kościół jest powszechny. Każdy człowiek może 
znaleźd w nim swoje miejsce. Wierni są 
przypisani do konkretnych wspólnot, którymi są 
parafie. W parafiach działają grupy parafialne, 
które pomagają lepiej poznad Boga, rozwijad 
życie religijne, pogłębiad wiarę oraz aktywnie 
włączad się w życie parafii. Każdy z nas może do 
takiej grupy należed, a przez to świadczyd o 
przynależności do Jezusa.                                                
4.W podręczniku przedstawione są grupy 
parafialne:    
*ministranci (liturgiczna służba ołtarza) – ich 
zadaniem jest liturgiczna służba przy ołtarzu 
podczas sprawowania Mszy Świętej i innych 
nabożeostw oraz pomaganie innym – poprzez 
właściwą postawę – w uczestnictwie w liturgii;  
*schola –wykonuje przede wszystkim śpiewy, 
podtrzymując i uzupełniając śpiew wiernych w 
trakcie sprawowania nabożeostw;                                                            
*ognisko misyjne – jego zadaniem jest 
wspieranie modlitewne i materialne misji na 
całym świecie;                                                         
*kółko różaocowe – ma charakter modlitewny, 
jego zadaniem jest codzienna modlitwa na 
różaocu w różnych intencjach; *  dzieci Maryi – 
celem tej wspólnoty jest upodabnianie się do 
Matki Bożej i naśladowanie Jej, dziecko Maryi 
modli się na różaocu, czci Maryję, poprzez 
Maryję zbliża się do Jezusa i uczy się miłości do 
bliźnich;                                                                           
*  oaza dzieci Bożych – jest w szczególny sposób 
związana z liturgią, dzieci są przygotowywane 
do pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia 
czynności liturgicznych oraz do prowadzenia 
chrześcijaoskiego życia.  5. Proszę zrobid kolejne 
dwiczenia w podręczniku 

5.     

 

 


