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Wpisz albo wklej do zeszytu wybrane przez siebie słówka związane ze świętami. Jak masz ochotę
i lubisz rysować możesz narysować małą ilustrację przy każdym lub wybranym słówku.
Słówka zamieszczone poniżej pochodzą z ćwiczenia z dołączonego pliku PDF, dlatego niektóre z
nich mogą być dosyć trudne. Nie przejmuj się tym. Wystarczy, że odszukasz je w kwadracie
literowym.
Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania załącznika, pomiń to zadanie.

egg - jajko
Christian – chrześcijanin
spring – wiosna
procession – procesja
Palm Sunday – niedziela palmowa
hot cross buns – słodkie bułeczki z krzyżykiem, jedzone w Wielki Piątek - piosenkę o bułeczkach
znajdziesz na:

https://www.youtube.com/watch?v=re3gXNTtwig

Hot cross buns.
Hot cross buns
One a penny, two a penny.
Hot cross buns.

Hot cross buns.
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Hot cross buns.
One a penny, two a penny.
Hot cross buns.
Give them to your daughters.
Give them to your sons.
One a penny, two a penny.
Hot cross buns.

bunny – króliczek
resurrection – zmartwychwstanie
cross – krzyż
parade – parada
basket – koszyk
cake – ciasto
festival – festiwal
celebration – uroczystość
lamb – baranek
Good Friday – Wielki Piątek
chocolate – czekolada

Życzę wszystkim Wesołych Świąt – Happy Easter!

Religia
7.04.2020
Temat. Wielkanoc.
Opis zajęć. Już niedługo święta. Wybierz znaną Ci modlitwę (np. „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i
pomódl się, by Pan Jezus dał Twojej rodzinie i wszystkim ludziom radość oraz nadzieję w Wielkanoc.

Ponieważ nic nie zadaję na święta, więc dziś nie robimy nic ani w zeszycie, ani w ćwiczeniach. Tylko
posłuchaj.

Po śmierci ciało Pana Jezusa złożono do grobu wykutego w skale i zamkniętego ciężkim kamieniem.
Postawiono przed nim straże. Minęły trzy dni. Był wczesny niedzielny ranek. Nagle nastąpiło wielkie
trzęsienie ziemi. To anioł odsunął kamień. Strażnicy bardzo się przestraszyli. Grób był pusty! Tego
ranka do grobu przyszły akurat kobiety, które nic o tym nie wiedziały. Anioł powiedział im, że Pana
Jezusa nie ma w grobie, bo zmartwychwstał! Żyje! Pokonał śmierć! Kobiety szybko wybrały się z tą
nowiną do uczniów. Dwóch z nich tj. Piotr i Jan pobiegło do grobu i sprawdziło, że naprawdę jest
pusty! Opowiedziało o tym pozostałym. Jedna z kobiet została i bardzo płakała przy grobie. Myślała,
że ktoś ukradł ciało Syna Bożego. I wtedy ukazał się jej zmartwychwstały Pan Jezus! W Wielkanoc
świętujemy właśnie zmartwychwstanie Pana Jezusa! To bardzo radosna uroczystość! Spotykamy się
z rodziną przy świątecznym śniadaniu, dzielimy się jajkiem, cieszymy się sobą i jesteśmy dla siebie
dobrzy, bo tak jest w rodzinie Pana Jezusa. Z świętami kojarzy nam się baranek, a przecież on jest
zawsze łagodny, dobry i  przypomina nam właśnie Pana Jezusa, czerwona chorągiewka to znak
zwycięstwa nad śmiercią i złem. Z Wielkanocą kojarzy nam się też słowo: „Alleluja!”. Oznacza ono:
„Wysławiajcie  Pana!”  (wysławiajcie  czyli  wychwalajcie).  Te  święta  będą  na  pewno  inne,  ale
pamiętajmy, że Pan Jezus chce nam dać radość i nadzieję. Warto zadbać o świąteczny wystrój w



domu, ładnie się ubrać do świątecznego śniadania.

Czy umiałbyś ustnie odpowiedzieć: Którego dnia tygodnia Pan Jezus zmartwychwstał? Kto odsunął
kamień? Z kim rozmawiał anioł? Kogo zobaczyła płacząca kobieta? Kogo przypomina baranek?

Poniżej film animowany o zmartwychwstaniu dla chętnych (niestety niezbyt dobrej ostrości):
Opowieści biblijne - Zmartwychwstanie Chrystusa
https://www.youtube.com/watch?v=IcU94EeMVps

Informacja. Jeśli nie uda mi się odpowiedzieć i ocenić wszystkich prac do Wielkiej Środy, zrobię to
po przerwie świątecznej.

06.04.2020 (poniedziałek)
Temat: Wkrótce Wielkanoc
Podręcznik str. 84 - nauka czytania.
Notatka do zeszytu:
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. W ciągu Wielkiego Tygodnia
odprawiane są w kościołach specjalne nabożeństwa na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Z Wielkanocą wiąże się wiele pięknych tradycji i obrzędów, np.: święcenie palemek,
święcenie pokarmów, malowanie pisanek, śmigus-dyngus.

Pod notatką należy namalować palmę wielkanocną.

Ćw. język polski: str. 43, ćw.1
Ćw. matematyka: str. 51, ćw.1,2,3 oraz str. 52, ćw.4,5.

07.04.2020 (wtorek)
Temat: Wielkanocne zwyczaje.
Podręcznik str. 85, wiersz "Śmigus-dyngus"
Do zeszytu od języka polskiego przepisz tekst z ramki z wykrzyknikiem (str. 85 Podręcznik)
Ćw. język polski: str. 44, ćw.1,2 (z ćwiczenia 2 robimy tylko pierwsza część polecenia), oraz str. 45,
ćw. 3,4.
Ćw. matematyka: str.53, ćw.1,2.

08.04.2020 (środa)
Temat: Wielkanoc w innych krajach.
Podręcznik str.86, ustnie zad.1.
Ćw. język polski: str.46, ćw.1,2

Ćw. matematyka: str. 54, ćw.1,2.
Zeszyt do matematyki: zad.2, str. 87 (Podręcznik)
Plastyka: zaprojektuj własną pisankę stosując dowolną technikę.

Kochani Uczniowie,

https://www.youtube.com/watch?v=IcU94EeMVps


z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam oraz Waszym najbliższym dużo zdrowia,
szczęścia, pozytywnej energii, rodzinnej atmosfery i mokrego Śmigusa-dyngusa.

Pozdrawiam - Wasza Pani 

Religia
3.04.2020
Temat. Wielki Piątek – Pan Jezus umiera na krzyżu.
Opis zajęć. Postaraj się odmówić dziś wszystkie 4 akty (wiary, nadziei, miłości i żalu) i powiedzieć:
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Celem dzisiejszej katechezy będzie
przypomnienie sobie, co wydarzyło się w Wielki Piątek i czym jest dla nas krzyż.
Już za tydzień Wielki Piątek. Wielu ludzi nie wierzyło, że Pan Jezus jest Synem Bożym i pragnęło
Jego śmierci. Piłat kazał Go ubiczować (żołnierze uderzali Pana Jezusa i założyli Mu koronę
cierniową na głowę). Potem Jezus niósł swój krzyż ulicami Jerozolimy (to do tego miasta wjechał
wcześniej na osiołku), aż na Golgotę, gdzie został ukrzyżowany. Obok Pana Jezusa wisieli dwaj
złoczyńcy. Jeden z nich wyśmiewał się z Niego, drugi zaś Go bronił i dlatego Syn Boży powiedział do
tego dobrego łotra: „Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju!”. Gdy Pan Jezus był na krzyżu, mrok
ogarnął ziemię. Umarł o godzinie 15.00 w Wielki Piątek w wieku 33 lat. Przed śmiercią przebaczył
dobremu łotrowi, ale także tym, którzy Go skrzywdzili. Umarł dla naszego zbawienia, bo bardzo nas
wszystkich kocha. Dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu otworzył nam niebo. (Wcześniej z
powodu grzechu Adama i Ewy niebo było zamknięte). Krzyż jest znakiem miłości Syna Bożego do
wszystkich ludzi i należy go szanować. Na pewno widziałeś kiedyś ludzi, którzy całują krzyż albo
przechodząc obok niego wykonują starannie znak krzyża. Naszą wdzięczność za miłość możemy
Panu Jezusowi wyrazić przez naszą modlitwę i dobre uczynki.
Czy umiałbyś odpowiedzieć ustnie na pytania: Kiedy i o której godzinie umarł Pan Jezus? Komu
przebaczył wisząc na krzyżu? Dlaczego Pan Jezus umarł? (Odp. są pod notatką do zeszytu).

Zapisz w zeszycie.
Krzyż jest znakiem miłości Pana Jezusa do wszystkich ludzi.

(Odpowiedzi: Piątek, godz. 15.00. Dobremu Łotrowi. Bo nas kocha i pragnął naszego zbawienia –
otworzyć niebo).
Już można wysyłać zdjęcia pracy (zadanej w temacie Niedziela Palmowa). Jeśli ktoś ma taką
możliwość, zachęcam (mój e-mail jest w zakładce ON-LINA DLA UCZNIA). Być może dla kogoś to
zadanie okazało się zbyt trudne do zrobienia. Wtedy niech z pomocą linijki narysuje duży krzyż, a
pod nim kwiaty i pokoloruje.

Jeśli chcesz możesz dodatkowo obejrzeć ten film animowany.
17. Historie Biblijne Nowego Testamentu - Baranek Boży
https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc (trwa 31:34)

02.04.2020r. (czwartek)
Temat: Jajko symbolem życia.

Przyczytaj czytankę str. 81-83.
W zeszycie od języka polskiego zapisz następujące pytania i udziel na nie odpowiedzi również
pisemnie:
1. Na jaki pomysł wpadły dzieci?

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc


2. Ile jajek wysiadywała kurka czubatka?
3. W jaki sposób Agatka z Heniem malowali jajka?
4. Jak wyglądały kurczaczki, gdy się wykluły?
5. Jakie było dziesiąte kurczątko?

Matematyka ćwiczenia str. 50 ćw. 1,2,3.

03.04.2020r. (piątek)
Temat: jajko symbolem życia c.d.
Notatka do zeszytu od języka polskiego:

Jajko od wieków uważane jest za symbol początku i źródła życia. W ludowych wierzeniach było
lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj szczęścia i pomyślności. Do
dziś jest najważniejszym symbolem Świąt Wielkanocnych.

Pisanką nazywany jajko ozdobione wzorkami.
Kraszanką nazywamy jajko pomalowane na jeden kolor.

Ćwiczenia język polski str. 42 ćw.1,2,3.
Matematyka: ćwiczymy mnożenie i dzielenie.

Od dzisiaj codziennie wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne, np.
10 x pajacyki, 10 x przysiady, 10 x skłony do prawej nogi, 10 x skłony do lewej nogi.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

język angielski
2.04.2020
temat: historyjka obrazkowa – nauka czytania

Dziś pracujemy ze stroną 49 i 50 w podręczniku.
Komiks „Do not disturb!” „Nie przeszkadzać!”

Spróbuj nazwać po angielsku, to co widzisz na ilustracjach np.:
obrazek 1
a red bike – czerwony rower
a helmet - kask
a sleeping dog – śpiący pies
obrazek 2
Archie on the house – Archie (imię kota) na domie
a broken bike – popsuty rower
obrazek 4
run – biec
a skateboard – deskorolka
obrazek 6
Archie is in the flour mill. - Archie jest we młynie
obrazek 7
flour – mąka
obrazek 8



Archie is a baker – Archie jest piekarzem
a bag of flour on the table – worek mąki na stole
a mouse under the table – mysz pod stołem
obrazek 9
a cake on dog’s face – ciasto na twarzy psa

Wysłuchaj nagrania na płycie dołączonej do książki 2.41
Śledź treść komiksu i wskazuj paluszkiem zdania, które słyszysz.

Wysłuchaj ponownie. Po każdym zdaniu zrób pauzę i powtórz zdanie na głos.
Spróbuj przeczytać komiks samodzielnie.

W zeszycie ćwiczeń na stronie 49 wpisz do właściwych wypowiedzi wyrazy z ramki.
Poprawność wykonanego zadania możesz sprawdzić z treścią komiksu w książce.

W razie pytań udostępniam swój adres mailowy: maleckamagda@poczta.onet.pl
M.Moraczewska

----------------------------------------------------------------------------------------------

01.04.2020r.
Temat: Małe co nieco.

Język polski str.56/57, ćw.1,2,3,4,5.
Notatka do zeszytu z języka polskiego (zielonym długopisem lub w ramce):
Rz piszemy po spółgłoskach: b, d, g, j, k, p, t, ch, w.
Rz piszemy wtedy, gdy wymienia się na r.
Wyjątki: pszczoła, pszenica, kształt.
Praca domowa: Napisz zdania z wyrazami pszczoła, pszenica i kształt.

Matematyka str.65, ćw.1,2,3,4.
Do zeszytu z matematyki:
34 + 42 = 30 + 40 + 4 + 2 = 70 + 6 = 76
23+56=
42+35=
65+32=
67 - 22 = 60 - 20 + 7 - 2 = 40 + 5 = 45
48-26=
97-34=
89 - 65 = 89 - 60 - 5 = 29 - 5 = 24
57-35=
79-46=

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

język angielski
01.04.2020
temat: utrwalanie słownictwa – zabawki; nauka piosenki „The skateboard song”



Dziś pracujemy ze stroną 49 w podręczniku.
Na początek nazwij po angielsku zabawki, które mają dzieci.
Następnie wpisz do zeszytu 3 zdania. Każde zdanie musi zaczynać się od zwrotu „I’ve got a…..” „Ja
mam….” oraz podaniu nazw zabawek. Pamiętaj, żeby nie pisać zabawek z pamięci. Upewnij się na
str. 48 jak je prawidłowo napisać np.:
1. I’ve got a Frisbee, a kite and a skateboard.
2.
3.

Wysłuchaj piosenki 2.39 z płyty, która jest dołączona do książki
albo znajdź ją na stronie wydawnictwa pod adresem:
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?view=Standard&cc=pl&selLanguage=pl

The skateboard song2.39 2.40
Have you got a skateboard?
Yes, but where?
Look in your bedroom, is it there?
Is it in the wardrobe or under the bed?
Is it on the desk?
Where, where, where?

Yes, I’ve got a skateboard.
Now we can go!
Yes, I’ve got a skateboard.
Now we can go!
(Repeat)

Have you got a Frisbee?
Yes, but where?
Look in your bedroom, is it there?
Is it in the wardrobe or under the bed?
Is it on the desk?
Where, where, where?

Yes, I’ve got a Frisbee.
Now we can go!
Yes, I’ve got a Frisbee.
Now we can go!
(Repeat)

Yes, I’ve got a skateboard.
Now we can go!
Yes, I’ve got a Frisbee.
Now we can go!
(Repeat)

W zeszycie ćwiczeń na str. 48 odszukaj w kwadracie literowym słowa z zielonej ramki. Pod każdym
obrazkiem napisz właściwe słowo.
W razie pytań udostępniam swój adres mailowy: maleckamagda@poczta.onet.pl



30.03.2020r.
Spotkanie z lekturą "Calineczka - dziecię elfów" - H. Ch. Andersen

Notatka do zeszytu - metryczka.
Autor: Hans Christian Andersen
Tytuł: "Calineczka - dziecię elfów"
Ilustrator: Anna i Lech Stefaniakowie
Wydawnictwo: Sara
Miejsce akcji: gdzieś w Danii, dom kobiety, bagna i błota nad rzeką, las, nora myszy polnej, ciepłe
kraje.
Czas akcji: dawno temu, od wiosny do jesieni następnego roku, czyli półtora roku
Główny bohater: maleńka dziewczynka o imieniu Calineczka
Pozostali bohaterowie: żaba i jej syn, motyl, kret, polna mysz, jaskółka, książę elfów.
Praca domowa: znajdź w encyklopedii lub w internecie termin "baśń" i przepisz wyjaśnienie do
zeszytu.

Plan wydarzeń:

1. Przyjście na świat Calineczki.
2. Porwanie małej dziewczynki przez ropuchę.
3. Uratowanie Calineczki przez ryby.
4. Porwanie bohaterki przez chrząszcza.
5. Spędzenie zimy w norce polnej myszy.
6. Uratowanie jaskółki.
7. Plany małżeństwa kreta i Calineczki.
8. Ucieczka Calineczki na grzbiecie jaskółki do ciepłych krajów.
9. Ślub króla kwiatowych duszków z Calineczką.

31.03.2020r.
Spotkanie z lekturą c.d.... Notatka do zeszytu

Pewna kobieta miała marzenie. Spełniła je czarownica. Z ziarenka zasadzonego w doniczce wyrósł
piękny kwiat. W środku zaś siedziała maleńka, śliczna dziewczynka. Kobieta nazwała ją Calineczka.
Kobieta zrobiła jej kołyskę z łupiny orzecha i wstawiła do talerza z wodą. Pewnej nocy ropucha
porwała Calineczkę , bo chciała, żeby została narzeczoną jej syna. Od tej pory Calineczka miała
wiele przygód.

Ćwiczenie: znajdź w lekturze 7 nazw zwierząt, które Calineczka spotkała w czasie swojej wędrówki i
wypisz je w kolejności alfabetycznej.

Matematyka zeszyt:
Zad 1.
W pensjonacie były 2 pokoje trzyosobowe, 4 pokoje czteroosobowe i 4 pokoje dwuosobowe. Ile osób
powinno przyjechać , by wszystkie miejsca w pensjonacie były zajęte?

Zad.2
Na klombie posadzono 28 tulipanów w 4 kolorach - po tyle samo tulipanów w każdym kolorze. Ile
tulipanów w jednym kolorze było na klombie?



8•5=.              16:4=

3•9=.              27:9=

8•6=.              36:4=

6•4=.              49:7=

7•6=.              18:2=

Praca domowa:
Wypisane cechy dopasuj do podanych bohaterów: mała, uczony, piękna, szkaradna, stary, gościnna,
wdzięczna, skąpy, dobra, miła, bogaty, wesoły, piękny, pracowita, stara.

Calineczka:
Kret:
Ropucha:
Mysz:
Jaskółka:
Król elfów:

Praca plastyczna: Przedstaw na rysunku ulubioną przygodę Calineczki ( technika dowolna)

-------------------------------------------------------------------------------------------

30.03.2020r.
Temat. Niedziela Palmowa.

Opis zajęć. Mam nadzieję, że udało Ci się obejrzeć krótkie filmiki, które Ci poleciłam. Zobacz, Krzyś
chciał być gwiazdą czyli kimś, kto jest w centrum uwagi i myśli tylko o sobie. Pan Jezus nie myślał o
sobie, ale pomagał innym i tego oczekuje także od nas. Pamiętaj o codziennej modlitwie za siebie,
swoich najbliższych, chorych i cały świat. Jeśli to możliwe, zaśpiewaj dziś „Króluj nam Chryste!”

Najbliższych zajęć nie ma w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, ponieważ są to katechezy
okolicznościowe. Będzie potrzebny tylko zeszyt.

Na pewno pamiętasz, jak w zeszłym roku opowiadałam Wam o Niedzieli Palmowej. Jezusa witano
jako Króla. Przyjechał na osiołku. Słano przed nim płaszcze, rzucano na drogę gałązki palemek,
niektórzy mieli je w dłoniach, a ludzie spontanicznie z radością wołali: „Hosanna! Gdy przynosimy w
Niedzielę Palmową palemki do kościoła, wyznajemy, że Pan Jezus jest naszym Panem i Królem. On
jest Królem, który przynosi zgodę, radość i miłość, dlatego pragnie, byśmy byli dla innych dobrzy i
przebaczali sobie nawzajem.

(Zwróć uwagę na swój diagram z kołem i rokiem liturgicznym. Znajdziesz tam też Triduum
Paschalne. Już w przyszłym tygodniu będziemy przeżywać te wszystkie dni.).

Napisz w zeszycie tę krótką notatkę:
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. W ten dzień obchodzimy pamiątkę uroczystego
wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy i przynosimy do kościoła palemki, które zostają poświęcone.
Słuchamy także fragmentu Ewangelii o męce Pana Jezusa.



Zadanie. Chciałabym, abyś w zeszycie zilustrował wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy lub
narysował osobę, która idzie z palemką do kościoła.

język angielski 
26.03.2020
temat: Wzbogacanie słownictwa – zabawki

Przepisz do zeszytu słówka znajdujące się w książce na stronie 48 i przetłumacz

a poster – plakat
a racket – rakieta
a bike – rower
a bracelet – bransoletka
a kite – latawiec
a Frisbee – latający talerz, po polsku też mówimy frisbee
a skateboard – deskorolka

Jeżeli masz ochotę i lubisz rysować, możesz wykonać małą ilustrację przy każdym słówku

Wysłuchaj wymowy nowych słówek włączając płytę: album 2 nagranie nr 36 i 37
albo
Wysłuchaj wymowy podanych słów na stronie internetowej i powtarzaj je kilkakrotnie
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl

Rymowanka, która ułatwia zapamiętywanie może być wydrukowana i wklejona (jeżeli jest taka
możliwość) albo przepisana do zeszytu (jeżeli macie trochę więcej czasu) albo tylko słuchana.
Rymowankę znajdziecie na płycie album 2 nagranie nr 38.

A poster! A bracelet!
A racket! A skateboard!
Hey, let’s play! Hey, let’s play!
A Frisbee! A kite!
A helmet! A bike!
Hey, let’s play! Hey, let’s play!

W zeszycie ćwiczeń na str. 47 przeczytaj zdania i pokoloruj zabawki według informacji podanej w
zdaniu. Narysowana twarz dziecka powinna ułatwić Ci wykonanie zadania.

Zdania zaczynają się od zwrotu I’ve got….. czyli Ja mam……

Powodzenia
M. Moraczewska



Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Mam nadzieję, że zdrowie Wam dopisuje i systematycznie wykonujecie zadane lekcje. Przesyłam
Wam kolejne tematy do realizacji na 26 marca (tj czwartek) i 27 marca (tj piątek).

czwartek (26.03.2020r.)

Temat: Ptasie zwyczaje.
Wiersz "Spotkanie" i "Rysunek" oraz czytanka - Podręcznik str. 105/106
Ćwiczenia język polski str.54
Matematyka str.63

piątek (27.03.2020r.)
Temat: Nasz krewniak ssak.
Podręcznik str.107/108
Zadanie 1, 2 str.109 - wykonanie w zeszycie do języka polskiego.
Ćwiczenia język polski str.55
Matematyka str.64.

Plastyka:
Wykonaj pejzaż wiosenny, format A-4 (technika dowolna)

Bardzo proszę o powtarzanie codziennie tabliczki mnożenia oraz dzielenie (zakres do 70). W
najbliższych dniach będziemy stopniowo zwiększać zakres do 100.

Zachęcam do korzystania z materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji:
www.epodreczniki.pl
www.gov.pl/zdalnelekcje
oraz do oglądania pasm edukacyjnych na TVP ABC i TVP1

W poniedziałek omawiamy Calineczkę.
Pozdrawiam Was serdecznie i życzę owocnej pracy :-)

Anna Baryła

24.03.2020r.

http://www.epodreczniki.pl
http://www.gov.pl/zdalnelekcje




24.03.2020r.
Religia
Na poprzedniej naszej internetowej katechezie mówiliśmy o Mszy Świętej i za co na niej dziękujemy.
Czy pamiętacie? Dziękujemy Panu Bogu za miłość, za ludzi, za świat, ale przede wszystkim za to, że
Pan Jezus oddał za nas życie, bo tak mocno nas kocha. Podziękuj dziś w modlitwie Panu Jezusowi za
Jego miłość oraz odmów „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” za swoją rodzinę, koleżanki i kolegów z
klasy, panie ze szkoły i wszystkich chorych. Jeśli masz możliwość, wykonaj poniższy pkt. 1 i 2, a jeśli
nie to pkt. 3 i 4.

Jeśli jest to możliwe, obejrzyj poniższy film. Pomoże Ci on utrwalić poznane wiadomości oraz opisuje
najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa. Jest krótki (właściwy film trwa 8 minut, a kończy się
piosenką).
Brat Franciszek. Co to jest Eucharystia czyli Komunia św?
https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs

A teraz obejrzyj ten krótki film. Zwróć uwagę: Co Pan Jezus uczynił w Czasie Ostatniej Wieczerzy?
Czym się martwił Krzyś? Co zrozumiał?
Obejrzyj „Księga Ksiąg. Ostatnia Wieczerza. Fragment filmu.” (trwa tylko 4:24)
https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc
Pamiętaj utrwalać sobie modlitwę, którą Wam podałam w szkole, byście się jej nauczyli. Jeśli Cię
wtedy nie było, jest na tej stronie: https://adonai.pl/katecheza/?id=65

Ćwicz piosenki. Zaśpiewaj dziś: „O Boże dzięki Ci składamy”, „Barkę” i „Wszystko Tobie oddać
pragnę”. Na pewno pamiętasz melodie (teksty masz w zeszycie), ale na wszelki wypadek podaję
strony:
- „O Boże dzięki Ci składamy”
https://www.youtube.com/watch?v=4_E4ryXV1ug (To nagranie z naszej piotrkowskiej Fary!
Polecam!
- Schola Norbetanki - Wszystko Tobie oddać pragnę
https://www.youtube.com/watch?v=EQ69B6Oq-Bw (śpiewają dzieci)
- Wszystko Tobie oddać pragnę - Archikatedra Frombork
https://www.youtube.com/watch?v=duH35F3uFF4 (organy, głos męski)
- Barka
https://www.youtube.com/watch?v=_o9mZ_DVTKA (śpiewa dziecko)
- "Barka" Kapela Góralska Jaworowe Skrzypce i Zespół Spod Kikuli z Milówki
https://www.youtube.com/watch?v=17rJ7hTXyTg (od ok. 1:05)

19.03.2020r.

https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs
https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc
https://adonai.pl/katecheza/?id=65
https://www.youtube.com/watch?v=4_E4ryXV1ug
https://www.youtube.com/watch?v=EQ69B6Oq-Bw
https://www.youtube.com/watch?v=duH35F3uFF4
https://www.youtube.com/watch?v=_o9mZ_DVTKA
https://www.youtube.com/watch?v=17rJ7hTXyTg


18.03.2020r.



Proszę o zrealizowanie następującego materiału:
Podręcznik: str. 70-80 oraz 88-104
Ćwiczenia język polski: str. 35-41 oraz 47-53
Ćwiczenia matematyka: str. 44-49 oraz 55-62
Podręcznik: str. 91 zad.2 oraz str. 99 zad.1 (te zadania z podręcznika wykonujemy w zeszycie od
języka polskiego)
Podręcznik: str. 79 zad.3, str. 98 zad.1,2 , str. 101 zad.2,3 (te zadania wykonujemy w zeszycie z
matematyki. Proszę przepisać treść zadania, pytanie, działanie oraz odpowiedź).
Czytamy kolejną lekturę "Calineczka" Hansa Christiana Andersena. Powtarzamy tabliczke mnożenia
oraz dzielenie.

Wszystkim Uczniom życzę miłej nauki! Pozdrawiam Was bardzo serdecznie ☺️

Anna Baryła

16.03.2020r.

13.03.2020r.


