
Czwartek , 2 kwietnia2020 

TEMAT DNIA: W zespole siła. Muzykanci z Bremy. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1. Rozwiąż cztery zagadki, a dowiesz się kto jest bohaterem baśni, którą dziś 

przeczytasz. 

 Na wsi mieszka ten niezwykły budzik. Nie ma sprężyn i wskazówek, a budzi ludzi. 

Na płocie dumnie staje i wrzeszczy niebywale. 

 Ma piękne wąsy i oczy bystre, cztery łapki i futerko czyste. Gdy mysz widzi, 

wyciąga pazurki ostre, ale złapanie myszy nie jest dla niego proste. 

  Jest od konia dużo mniejszy, lecz ma troszkę większe uszy. 

Gdy się uprze, że iść nie chce, to nic z miejsca go nie ruszy. 

 To zwierzę przyjacielem jest człowieka. Gdy go widzi, z radości merda ogonem i 

szczeka. 

2. Przeczytaj baśń i odpowiedz ustnie na pytania 1-4  (podr. pol.-społ. s.32-34). 

3. Wykonaj ćwiczenia 1-5  (ćwicz. pol.-społ. s.54-55). 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA 

       1. Wykonaj ćwiczenia z zakresu liczb wielocyfrowych (podr. mat.-przyr. s.33-34). 

       2.  W  Liczę s.54 wykonaj zadania z działu: Liczby wielocyfrowe -milion.    

Życzę powodzenia w nowym miesiącu kwietniu. Czy zrobiliście jakieś żarty prima aprilisowe, lub 

ktoś Was nabrał. Opowiecie mi w szkole. 

                                                                    Pozdrawiam. Aleksandra Szafron : )                                                                               

  

                                           RELIGIA                                                 

Witam Was Drogie Dzieci ponownie w tym tygodniu ;). 

 
   Proszę odmówić na początek modlitwę "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, 
teraz i zawsze i na wieki wieków Amen". 

   Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa. Wspominamy Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. 

Niedzielę tę nazywamy Niedzielą Męki Pańskiej. 

W Niedzielę Palmową rozważamy mękę Pana Jezusa od chwili pojmania w Ogrodzie Oliwnym do chwili 

ukrzyżowania. W tym dniu czyta się w kościele fragmenty z Pisma Świętego, które mówią o sądzie nad Jezusem. 

 

 W ten dzień każdego roku nosiliśmy palmy wielkanocne do kościoła, które były święcone. W tym roku będzie 

to czas, który spędzimy w naszych domach. Kto zechce z Was może, niech przygotować Palmę  np. z zielonych 

gałązek na znak, że pamiętamy i wspominamy  Jezusa cierpiącego. W tym dniu telewizja będzie transmitowała 

Msze Święte. Zachęcam Was gorąco abyście wraz z Waszymi rodzinami wzięli udział w takiej domowej Mszy 

Świętej. 

Na zakończenie odmawiamy modlitwę  3x "Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami." 

Zadanie dla chętnych na ocenę - na  kartce A 4 narysować, namalować lub naszkicować palmę wielkanocną - 

technika dowolna. 



Proszę chętnych o przesyłanie zdjęcia na adres mailowy dkarwath@ssp72.pl. Zamiast rysunku może być zdjęcie 

palmy, którą ewentualnie przygotujecie na Niedzielę Palmową.  

Życzę Wam dobrego tygodnia oraz owocnego przeżywania tegorocznej Niedzieli Palmowej.  

                                                                                                                        Katechetka Dorota K. 
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