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Edukacja
matematyczna
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Psotny kwiecień
Kwiecieńplecien

Dzisiaj
będziemy
recytować
pierwszą
zwrotkę
wiersza
„Plecień”,
będziemy
kształcić
umiejętność
pisania
wyrazów z
„ó”
Realizacja w
życiu
przykazania
miłości
bliźniego
Naucz się na
pamięć I zw.
wiersza
„Plecień”,
wypisz z
wiersza
wyrazy z „ó”.
Wykonaj
ćw.1,2 ze
s.40
Narysuj w
zeszycie 11
kresek, weź
do pętli 10,
podpisz
10+1=11,
następnie 12
kresek weź do
pętli 10,
podpisz
10+2=12
Utrwal nazwy
wszystkich
miesięcy i pór
roku.

Kwiecień-plecien

Dzisiaj będziemy
ćwiczyć
spostrzegawczość
, poznawać liczby
13 i 14,
wykonywać
proste ćwiczenia
gimnastyczne.
Utrwalenie w
pamięci nazw
części ciała
oraz nazw
zwierząt oraz
ćwiczenie
sprawności
zapisywania
prostych słów
w j.
angielskim
Przeczytaj
dowolną zwrotkę
wiersza „Plecień”.
Wykonaj ćw 3 i 4,
str.41.

Narysuj w
zeszycie 13
kresek, weź do
pętli 10, podpisz
10+3=13,
następnie 14
kresek weź do
pętli 10, podpisz
„10+4=14”.
Wykonaj
wszystkie zadania
ze s.25

Edukacja
muzyczna/
plastyczna/
techniczna/
wych.fiz

Zrób tyle
przysiadów, ile
jest 2+3, skłonów,
ile jest 3+4,
podskoków, ile 82

Religia

TEMAT: Nazwy
części ciała u
wybranych
zwierząt.1. W
zeszycie
namaluj
wybrane przez
siebie
zwierzątko i
podpisz je.
Strzałkami
zaznacz części
ciała, które
umiesz już
nazwać po
angielsku.
Podpisz te
części ciała.
Pomocą będą
słowa na str.
30 w
podręczniku.

J. angielski

26.03.2020 Religia
Temat: 44. Uczynki miłosierdzia znakiem miłości.
Bardzo proszę przeczytać dzieciom przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
"Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci
nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego,
odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak
samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś
Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył,
wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i
winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim
staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż z trzech
okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On
odpowiedział: "Ten, który mu okazał miłosierdzie". Jezus mu rzekł: "Idź i ty czyń
podobnie!". Łk 10, 30-37
Można też posłużyć się filmem. Dostępny jest na youtube. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U

https://www.youtube.com/watch?v=bkwOI6hHty0
Warto porozmawiać z dziećmi, kto udzielił pomocy potrzebującemu i w jaki sposób.
Proszę zwrócić uwagę na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jest w katechizmie na
stronie 110. Proszę, aby dzieci nauczyły się tego przykazania na pamięć.
Proszę, aby dzieci pokolorowały obrazek ze strony 110, następnie na stronie 111
dzieci mają połączyć obrazki, kto komu udziela pomocy.
Rodzic może wyjaśnić: Nie tylko osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku
mają obowiązek niesienia pomocy innym. Pomagać może każdy, nie tylko ze względu
na wykonywany zawód.
Wyjaśnienie głównych prawd katechezy:
Każdy z nas może pomóc drugiemu człowiekowi, nawet ma taki obowiązek.
Rodzic przypomina słowa przykazania miłości: „Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem, a bliźniego swego jak
siebie samego”
Można porozmawiać z dziećmi:
Co to znaczy kochać Pana Boga?
Co to znaczy kochać siebie samego?
Czy znaleźliście się w sytuacji, że ktoś potrzebował waszej pomocy?
Jak powinniśmy się zachować, widząc człowieka potrzebującego pomocy?
Podsumowanie treści
Każdy jest naszym bliźnim. Bóg pragnie, abyśmy wszystkich kochali i im służyli.
Pomagając bliźnim, wypełniamy najważniejsze przykazanie, jakim jest przykazanie
miłości Boga i bliźniego. Starajmy się odkryć, czego potrzebuje człowiek żyjący obok
nas i w jaki sposób można mu pomóc.
Praca domowa dla chętnych :
1. Nauczyć się przykazania miłości Boga i bliźniego.
2. Zadanie ze strony 111. Pomóż potrzebującym: na naklejce znajdziesz to, czego im
potrzeba. Dopasuj naklejki do obrazka i staraj się czynić podobnie w codziennym
życiu.
3. Zwracam się z prośbą, aby uczniowie wraz z rodzicami i całą rodziną odmawiali
codziennie dziesiątek różańca lub koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji osób
chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych
i sanitarnych, a także o pokój serc, łaskę nawrócenia i jak najszybsze ustanie zarazy
koronawirusa. Najlepiej o godz. 20.30 jednocząc się z wszystkimi modlącymi się w
tym czasie w całej Polsce.

