
piątek, 27 marca 2020 

TEMAT DNIA: Tajemnica dziur w serze. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Wykonaj polecenia: 

1. Przeczytaj wiersz „Skąd się bierze dziura w serze?”  (podr. pol.-społ. s.31). 

2. Odpowiedz ustnie na pytania umieszczone pod wierszem 1-3. 

3. Przeczytaj komuś z rodziny głośno wiersz zgodnie z zaleceniem w punkcie 4, a potem 

spróbujcie naprzemiennie z kimś, głośno go czytać na różne wymyślone przez was 

sposoby (np. głośno, cicho szybko, wolno). 

4. Wykonaj ćwiczenia 1-3 (ćwicz. pol.-społ. s.48). 

5. Zadanie dodatkowe dla chętnych – wyszukać w wierszu i zapisać do zeszytu w linie- 3 

rzeczowniki i 3 czasowniki.  

Wszyscy możecie już pisać w zeszytach w szerokie linie. Na pewno sobie poradzicie. 

Pamiętajcie o starannym piśmie w zeszytach i ćwiczeniach. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA 

 

 

1. Wykonaj zadania 1-3 (podr. mat.-przyr. s.31), kropka w zadaniu 2, dla chętnych. 

2. Poćwicz rozwiązywanie zadań z treścią na obliczenia pieniężne i wykonaj ćwicz. 1-3 

(ćwicz. mat.-przyr. s.28), kropka w zadaniu 3, dla chętnych. 

Życzę powodzenia przy rozwiązywaniu zadań.   

Pozdrawiam Was i Waszych rodziców. 

Aleksandra Szafron : ) 

 
RELIGIA 

 

 
Temat : Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

Witam Was bardzo serdecznie Drodzy Uczniowie oraz Rodzice.  

W tym czasie zdalnej nauki będę Wam przekazywała treści lekcji oraz podawała ćwiczenia do 

wykonania. Gdyby jakieś ćwiczenie sprawiło Wam trudność, to je po prostu pomińcie.  

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. O godzinie 12 dzisiaj wierni na całym świecie 

modlili się o oddalenie pandemii, za chorych oraz służby medyczne. Proszę Was żebyście dzisiaj 

włączyli się w tę modlitwę. Pomódlcie się w Waszych domach wspólnie z najbliższymi modlitwą "Ojcze 

nasz" , także 3x modlitwą "Zdrowaś Mario". To jest zadanie na dziś. 

W zeszytach zapiszcie temat oraz narysujcie scenę Zwiastowania, jak do Maryi przychodzi Archanioł 

Gabriel i zwiastuje jej radosną nowinę, że będzie Matką syna Bożego. 

Jeszcze raz Was wszystkich pozdrawiam. Uczcie się modlitw, formułki spowiedzi i niech Rodzice Was 

pytają oraz oceniają.  

                                                                                                                  Katechetka Dorota Karwath 

 


