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1. 

 
15. 06. 
2020 r. 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

 
Temat: Gry terenowe 
 
Cel:  
Uczeń: zna zasady gry terenowej, wyjaśnia, co 
oznacza słowo kronika, sprawdza swoje umiejętności 
matematyczne 
 
Polecenia dla uczniów: 
Wykreślanka literowa. Czytanie e-maila od klasy 2b. 
Omówienie zasady zabawy terenowej. Wyjaśnianie 
słowa kronika. Odszyfrowywanie wiadomości. 
Nadawanie tytułów zdjęciom. Odczytywanie hasła. 
Wypisywanie czasowników. Łączenie wyrazów. 
Nazwy instrumentów strunowych smyczkowych. 
Zabawy ruchowe. 

 

2.   
15. 06. 
2020 r. 

 
Religia  

Temat: Matka Boska kalwaryjska. 

Cel: Zapoznanie z historia obrazu Matki 
Bożej w Kalwarii Pacławskiej.                                                        
1. Kalwaria Pacławska, to urocze i szczególne 
miejsce. Na szczycie góry  mieści się klasztor 
ojców franciszkanów i Sanktuarium, a w nim 
cudowny obraz Matki Bożej. Nie jest znany 
autor obrazu oraz nie są znane okoliczności, w 
jakich trafił z Kamienia Podolskiego do 
Kalwarii Pacławskiej. Z przybyciem obrazu do 
Kalwarii wiążę się legenda, która mówi, iż 
nieopodal rzeki mieszkał pewien starzec, 
któremu przyśniła się Matka Boża, która 
nakazała obraz odnaleźć i zanieść do Kalwarii. 
Starzec odnalazł obraz, owinął malowidło w 
płótno i wyruszył w drogę. Na noc zatrzymał się 
w Samborze. W zajeździe, w którym nocował, 
obraz schowano do skrzyni, na której sypiał syn 
właścicieli. W nocy niewidzialna siła miała trzy 
razy zrzucić chłopca ze skrzyni. Zbudzeni 
krzykiem rodzice otwarli skrzynię i wtedy 
ujrzano, że obraz jaśnieje niezwykłą światłością. 
Na wieść o tym zbiegli się mieszkańcy, modlili się 
i chcieli zmusić starca, by zostawił obraz w 
mieście. Ten jednak odmówił i mieszczanie 
procesjonalnie przenieśli obraz do Kalwarii.      
3.Sam obraz Matki Bożej namalowany jest na 

płótnie o wym. 119cm na 81cm, jednak srebrno-
złota sukienka przedłuża wizerunek i w 
rzeczywistości długość wynosi 153 cm. Nieznany 
artysta przedstawił Maryję jako Królową. Tron 
jej stanowią obłoki. W prawej ręce trzyma berło, 
na lewej zaś spoczywa Dzieciątko Jezus, które 
prawą rączką błogosławi a w lewej trzyma kulę 
ziemską. Matka Boża ubrana jest w czerwoną 
szatę i ciemnozielony płaszcz. Pan Jezus ubrany 
w szatę koloru jasnopopielatego. Na głowie 
obydwu Postaci namalowane są korony 
wysadzane drogimi kamieniami, spod korony 
Maryi spływają rozpuszczone, złoto brązowe 

 



włosy. Wokół głowy Matki Bożej znajduje się 
aureola z promieniami. Artysta, tworząc 
wizerunek Matki Bożej namalował Jej jedno, 
odkryte ucho. Fakt ten przyczynił się do tego, że 
modlący się na tym miejscu pielgrzymi nadali 
Matce Bożej Kalwaryjskiej tytuł: Matka 
Słuchająca. Jest to świadectwo na to, że Maryja 
wysłuchuje próśb, a potrzeby swoich dzieci 
przedstawia swojemu Synowi Jezusowi, który za 
Jej pośrednictwem udziela ludowi Bożemu 
potrzebnych łask. (źródło: 
www.franciszkanie.pl/cudowny obraz)          
Podaję link do ciekawego filmiku do dzisiejszego 
tematu. 
https://www.youtube.com/watch?v=yLGgMcXE-
KA  4. Narysuj obrazek przedstawiający MB 
Kalwaryjską.                                                                
Może podczas wakacji odwiedzisz Sanktuarium i 
pomodlisz się przez wstawiennictwo Matki Bożej 
o ustanie pandemii. 
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