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 Dzień dobry dla Ciebie, a także dla Twoich rodziców.   

 

 Witam Serdecznie Was wszystkich !  

 Przed nami Świąteczne dni. Święta Wielkanocne to trzy ważne dni :Wielki 

Czwartek, Wielki  Piątek, Wielka Sobota. Finałem świąt jest Niedziela Wielkanocna. 

Wielki Czwartek to pamiątka ostatniej wieczerzy, Pan Jezus powiedział, że zostaje z 

nami pod postacią chleba i wina. Każda Msza Św. jest takim spotkaniem z Panem 

Jezusem. Wielki Piątek to dzień męki Pana Jezusa. W Wielką Sobotę Pan Jezus leży w 

grobie. Te dni przypominają nam, że Pan Jezus tą mękę ofiarował za nas, by nam 

otworzyć drogę do nieba.   

 Ty też czasem cierpisz. W te dni możesz swoje cierpienie ofiarować za kogoś 

np. za rodziców, dziadków, czy chorych.  

 Z okazji Świąt życzę Wam i Rodzicom, niech Pan Jezus Zmartwychwstały 

Was błogosławi.  

                               Katechetka: Małgorzata  

 

 

 Ja zachęcam Cię do samodzielnego przeczytania tekstu „Pewien pieróg”, ale dopiero 

po zapoznaniu się z pytaniami. Możesz korzystać z podręcznika polonistycznego str. 

28 i 29, dostępnego na stronie internetowej https://www.mac.pl/flipbooki  

Przemyśl odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4 pod tekstem. Napisz w zeszycie odpowiedź 

na pytanie: Jaki jest Twój sposób na nudę? 

W ćwiczeniach polonistycznych na str. 55 zrób zadanie 3 i 4. Przeczytaj dokładnie 

polecenie i napisz wyrazy we właściwej formie. Zapamiętaj regułkę o pisowni 

wyrazów z cząstką –uje. 

 

 Ponownie poproś rodzica o udostępnienie fizycznej mapy Polski. Wskaż, gdzie 

znajduje się krajobraz nadmorski. Oglądnij zdjęcia w podręczniku matematyczno- 

przyrodniczym, na stronie 32 i 33. Wymień jak najwięcej elementów składających się 

na krajobraz nadmorski.  

Dla chętnych mam zadanie. Ułóż i napisz w zeszycie w linie dwie zagadki. Jedną o 

roślinach, a drugą o zwierzętach żyjących w obszarze krajobrazu nadmorskiego. 

 

 W ramach ćwiczeń ruchowych mam dla Ciebie zdanie. Wykonaj ulubione ćwiczenie 

kinezjologiczne ( ruchy naprzemienne) i powtórz 10 razy. Pamiętaj o bezpieczeństwie. 

 

Wychowawczyni  

Dorota Świtecka 

 

 

 Teraz zadanie od Pani Olgi Kalety 

 

https://www.mac.pl/flipbooki


 Topic: Easter - Wielkanoc 

 Zapoznaj się ze słownictwem związanym z Wielkanocą. Następnie uzupełnij krzyżówkę. 

 Słownictwo znajdziesz też na stronie 71 w podręczniku. 

 chick - pisklę, kurczak 

 basket - koszyk 

 chocolate egg - czekoladowe jajko 

 lamb - baranek 

 nest - gniazdo 

 rabbit - królik 

 sweets - cukierki 

 bench - ławka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


