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Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji 

na pracę on – 

line 

 

 

1. 

 

26.05.  

27.05 

2020r.                           

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

 

Temat: O polskich stolicach. 

Cele: 

Uczeń  

-Wie, co wyróżnia stolicę spośród innych 

miast 

-Pisze notatkę o stolicy Polski 

Zapisujemy temat lekcji. Przeczytaj 

informacje w podręczniku na stronie 52,53 

Trzy stolice. Zastanów się i odpowiedz na 

pytanie 3 str. 51. 

Przeczytaj opowiadanie w podręczniku               

na str. 52 „Nietypowe metody” i wiersze 

„Wawel”  i  „Warszawa” str. 53. 

Na podstawie przeczytanych wiadomości 

wykonaj zadania w ćwiczeniach ze str.51, 

52, 53. Masz na to dwa dni.  

Pamiętaj o ważnym święcie „ Dzień 

Matki” 26 maja. Przygotuj dla swojej 

mamy piękną laurkę i złóż życzenia. 
Możesz skorzystad z pomysłu prezentowanego na 

filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 

 

2.   

 

 

Edukacja 

matematyczna 

 

 

 

Temat: Poznaję liczby czterocyfrowe. 

Zapisz temat lekcji. 

Zapoznaj się z informacjami w podręczniku 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0


na stronie 50. Wykonaj zadania od 1 do 5 . 

W środę rozwiąż zadania w ćwiczeniach          

str. 44, zad. od 1 do 4. 

 

3.   Edukacja 

wczesnoszkolna 

wf 

 

Skorzystaj z pięknej pogody i podwicz kozłowanie          

i rzuty piłką do celu. 

 

4.  Religia Temat: Święto Bożego Miłosierdzia. 

Cel: Uświadomienie prawdy o wielkości 

Bożego Miłosierdzia.                        

Polecenie dla uczniów:                                              
1.  1. Proszę otworzyd podręcznik z tematem 
nr 63.                                                                                    
2. Dwudziestego drugiego lutego 1931 r. s. 
Faustynie Kowalskiej objawił się Pan Jezus i 
poprosił: „Wymaluj obraz według rysunku, 
który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie!”. 
Pan Jezus obiecał s. Faustynie, że osoby, które 
będą czciły ten obraz, nie zginą i już tu, na 
ziemi, odniosą zwycięstwo nad szatanem. 
Powiedział, że On sam będzie ich bronił 
szczególnie w godzinę śmierci. Siostra 
Faustyna patrzyła uważnie na Jezusa, który jej 
się objawił. Obraz ten pozostał w jej sercu na 
zawsze, jak zdjęcie, i był zawsze blisko niej. 
Pan Jezus wyjaśnił s. Faustynie wszystkie 
szczegóły obrazu: „Te dwa promienie 
oznaczają krew i wodę – blady promieo 
oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; 
czerwony promieo oznacza krew, która jest 
życiem dusz... Te dwa promienie wyszły                         
z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, 
kiedy konające serce moje zostało włócznią 
otwarte na krzyżu. (...) Szczęśliwy, kto w ich 
cieniu żyd będzie” (Dzienniczek 299). Pan Jezus 
obiecał s. Faustynie, że przez obraz ten 
udzielad będzie wielu łask (por. 570). Prosił też 
o święto, w którym czcid się będzie Jego 
miłosierdzie: „Chcę, aby ten obraz, który 
wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście 
poświęcony w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, ta niedziela ma byd świętem 
Miłosierdzia” (49). „Podaję ludziom naczynie,  

 
 



z którym mają przychodzid po łaski do źródła 
miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz              
z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (327). ,,Powiedz 
zbolałej ludzkości, niech się przytuli do 
miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię 

pokojem .(1074). „Nie zazna ludzkośd spokoju, 
dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia 

mojego. (699). Wszystkim osobom, które w 
tym dniu godnie przyjmą Komunię Świętą, 
Jezus obiecał „zupełne odpuszczenie win              
i kar”, czyli taką łaskę, jaką człowiek otrzymuje 
tylko w sakramencie chrztu świętego.                  
3. Proszę pokolorowad w podręczniku obraz 
Pana Jezusa 

5.     

 

 


