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MATEMTYKA
Tematy obowiązują 15.04 –17.04
LEKCJA 1 TEMAT: Liczby mieszane cd.
Zapiszcie w zeszycie dalszy ciąg notatki: Ułamek niewłaściwy, to taki ułamek, w którym licznik jest
większy od mianownika lub mu równy. (Ułamek ten jest większy lub równy 1)
Liczba mieszana to zapis, w którym występuje liczba cała i ułamek.
Zapisz przykłady z filmiku (adres podany był na poprzedniej lekcji) wraz z rozwiązaniem:
Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.
=
Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.
2 3 3
Zad. 1 Poziom A, B, C (po 6 pierwszych przykładów) str.87
Zad. 8 str. 88 (wyłącz całości lub zamień na ułamek niewłaściwy).

LEKCJA 2 TEMAT: Ułamek jako iloraz.
Zapisz w zeszycie: Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.
7:9 =
Zapoznaj się z przykładami na str. 90
Zad. 1 poziom A, B, C, D (po 4 pierwsze przykłady) str. 91

Religia
16.04.2020
Temat. Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Opis zajęć. Dziś postaraj się przykładowo pomodlić słowami: „Spowiadam się Bogu
wszechmogącemu…”, aktem miłości „Boże, choć Cię nie pojmuję…” i zakończyć modlitwę
trzykrotnym: Jezu, ufam Tobie! Czy wiesz, dlaczego zaproponowałam taką modlitwę? Otóż już za
kilka dni będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus pragnie nam przypomnieć, że Jego serce
jest miłosierne i gotowe przebaczyć każdemu, kto żałuje za swoje grzechy.

Celem dzisiejszej okolicznościowej katechezy (nie ma jej w podręczniku) będzie zapoznanie z
sylwetką świętej siostry Faustyny Kowalskiej oraz z okolicznościami powstania Obrazu Jezusa
Miłosiernego (z podpisem: „Jezu, ufam Tobie!”).
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Siostra Faustyna Kowalska (na chrzcie św. otrzymała imię Helena; Faustyna to imię zakonne)
urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci. Od
siódmego roku życia odczuwała wezwanie do zakonu, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej
wstąpienie do klasztoru. W trakcie zabawy tanecznej w Łodzi ujrzała cierpiącego Chrystusa, który
ponaglił ją, by wstąpiła do zakonu i w lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w
klasztorze. Rok później wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.
Jako siostra zakonna przebywała w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki
kucharki, sprzedawczyni w sklepie z pieczywem, ogrodniczki i furtianki. Bardzo sumiennie
wykonywała swoją pracę. Faustynie ukazywał się Pan Jezus. W Płocku 22 lutego 1931 roku Chrystus
po raz pierwszy poprosił ją, by namalowano Obraz Jezusa Miłosiernego. (Obraz, według wskazówek
św. Faustyny, namalował Eugeniusz Kazimirowski). Poza tym Jezus prosił, by w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy obchodzono Niedzielę Miłosierdzia Bożego, podyktował jej też modlitwę zwaną
Koronką do Miłosierdzia Bożego (nauczę ją Was w przyszłym roku). Faustyna zmarła 5 października
1938 roku w klasztorze w Krakowie w wieku 33 lat. W 2000 roku Jan Paweł II ogłosił ją świętą.
Na Obrazie Jezusa Miłosiernego z serca Pana Jezusa wydobywają się dwa promienie. Otóż
po śmierci na krzyżu żołnierz przebił włócznią serce Chrystusa, z którego wypłynęły krew i woda.
Kolor bladoniebieski na obrazie oznacza wodę, która obmywa duszę z grzechów, a czerwony krew,
którą przelał z miłości na krzyżu. Obraz jest podpisany: Jezu, ufam Tobie! Jezus kroczy na nim w
naszą stronę, by nam błogosławić. Dziś wiele osób na całym świecie modli się przed tym obrazem.
Przypomina on o wielkiej miłości Pana Boga, który pragnie pomagać ludziom i przebaczyć każdemu,
kto żałuje za grzechy. Zachęca do nadziei.

Notatka w zeszycie. (Uzupełnij ją korzystając z tego, co napisałam)
Święta Faustyna Kowalska żyła w latach ……….. – 1938. Chrystus poprosił ją, by namalowano obraz
z podpisem: „Jezu, ………..”, który przypomina o miłosierdziu Boga. Promień bladoniebieski oznacza
wodę, a czerwony ………

Religia
17.04.2020
Temat. „Będziesz miłował” (Mt 22, 37).
Opis zajęć. Pomyśl dziś o wszystkich osobach, które kochasz i lubisz. Dołącz też do modlitwy osoby
samotne i potrzebujące. Pomódl się za nie wybraną przez siebie modlitwą.

Dziś przypomnimy sobie, jak brzmi najważniejsze przykazanie i w jaki sposób możemy miłować
innych. Przeczytaj tekst biblijny Mt 22, 35-40 z podręcznika i odpowiedz ustnie: O co zapytał uczony
w Piśmie? Jaką usłyszał odpowiedź?... Pan Jezus zachęcał go do kochania Pana Boga i drugiego
człowieka. Zatem najważniejsze przykazanie to przykazanie miłości Boga i bliźniego. One się łączą
razem. Jeśli kochamy Pana Boga, to kochamy też ludzi (tj. jesteśmy dla nich dobrzy). Bóg oczekuje,
że będziemy Go kochać ponad wszystko, a każdej osobie, którą spotkamy w swoim życiu okażemy
życzliwość i dobroć. Sami też chcielibyśmy być tak traktowani. Nawet ludziom, których nie lubimy,
nie powinniśmy okazywać negatywnych emocji przez złe czyny. Zawsze powinniśmy być dobrzy.
Miłość wobec ludzi okazujemy zatem przez dobre słowa i czyny, a Panu Bogu przez np. codzienną
modlitwę, czytanie Pisma Świętego, udział we Mszy Św., odrabianie lekcji z religii.

Notatka do zeszytu.
Pan Jezus oczekuje od chrześcijan, którzy za Nim podążają, że będą kochać Pana Boga i innych ludzi.
Powinni codziennie wypełniać przykazanie miłości przez dobre słowa i czyny.

W domu.
Zastanów się nad fragm..: Jeśli chcesz kochać Boga (str. 85) i okaż dziś komuś dobroć.



 


