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Wychowawca klasy: Jolanta Kucaj  

Piątek 19.06.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na pracę 
on – line 

 

 
1. 

 
19. 06. 
2020 r. 

 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

 
Temat: Czekamy na lato 
 
Cel:  
Uczeń: układa i zapisuje zdania proste i złożone, 
rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, 
rozwiązuje zadania trudniejsze,  
Polecenia dla uczniów: 
Czytanie wiersza ,,Lato”. Opowiadanie treści 
obrazka. Powtórzenie wiadomości o zdaniach 
pojedynczym i złożonym. Wyróżnianie 
rzeczowników, czasowników, przymiotników. 
Rodziny wyrazów złoto i srebro. Ćwiczenia 
wyobrażeniowe aktywizujące wzrok, słuch 
powonienie i uczucia. Sprawdzanie umiejętności 
matematycznych – zadania trudniejsze. Zabawy 
ruchowe. 

 

2.   
19. 06. 
2020 r. 

 
Religia  

Temat: Sanktuarium Matki Bożej 

Kębelskiej w Wąwolnicy. 

Cel:  Zapoznanie uczniów z miejscem 

szczególnego kultu maryjnego – 

sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w 

Wąwolnicy.                                            

Polecenie dla uczniów:                                             

1. Proszę  otworzyć podręcznik na 

katechezie z numerem 55.                                     

2.Obejrzyjcie ilustrację w podręczniku. 

3.Historia sanktuarium Matki Bożej 
Kębelskiej: Tradycja kultu Matki Bożej w 
Kęble i Wąwolnicy sięga prawdopodobnie 
okresu najazdów tatarskich na 
Rzeczpospolitą pod koniec XIII wieku. Bitwy 
rozgrywały się w Kęble koło Wąwolnicy, 
wśród lasów, gdzie znajdowała się statua 
Matki Bożej. Przy drodze koło wielkiego 
kamienia Tatarzy rozbili obóz, tu gromadzili 
łupy i przetrzymywali jeńców. Na 
ogromnym głazie ustawili statuę Matki 
Bożej, a ponieważ wiedzieli, jaką czcią 
otaczali Ją Polacy, a szczególnie mieszkańcy 
tych okolic, urządzali sobie z Niej kpiny na 
oczach zniewolonych. W tym czasie pod 
Głuskiem Opolskim rozgrywała się 
ostateczna walka Tatarów z dziedzicem 
Wąwolnicy Ottonem Jastrzębczykiem. 
Chorągiew chana padła. Kiedy uciekający w 
popłochu najeźdźcy zbierali łupy i jeńców z 
Kębła, „nad Matką Bożą ukazała się jasność 
i unosić się zaczęła  w górę, na przeciwległej 
górze o paręset kroków stanęła na lipie, 
jakoby uchodząc z rąk niewiernych, czasem 
jeszcze bardziej przerażeni Tatarzy, jak 
najszybciej uciekali, tak że łupy, co nie były 
na wozach, i jeńców pozostawili, nie myśląc 
o zdobywaniu zamku. Po ich ucieczce statua 

 



Matki Bożej stanęła znów na kamieniu. 
Sanktuaria maryjne są widzialnymi znakami 
obecności Maryi Matki Jezusa. Jeśli chcemy 
pogłębiać naszą wiarę i spotykać się z 
Jezusem i Jego Matką, powinniśmy 
pielgrzymować do różnych sanktuariów i 
tam modlić się, dziękować i prosić Jezusa i 
Maryję o potrzebne łaski.                                  
3.Zrób zadania umieszczone w podręczniku. 

 

 


