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Wtorek 

Dzień dobry!  

Religia  

Witam Was gorąco !  

Przed nami uroczystość Bożego Ciała podczas której czcimy Pana Jezusa pod postacią chleba 

i zapraszamy Go do miejsc w których żyjemy. Zobaczcie jak wygląda ta Uroczystość w całej 

Polsce. Polecam -jak jest w Łowiczu ,Zakopanem, czy tam gdzie powstają całe dywany 

kwiatowe, po których jest w monstrancji niesiony Pan Jezus.  

                                                                                                                       Pozdrawiam.  

Edukacja polonistyczna 

1. Czy znasz tytuł bajki? 

„Snuj się, snuj bajeczko… 

A było to tak: Za lasem niedaleczko, za rzeczką mieszkała wdowa z córeczką. 

Córeczka chociaż mała swojej matce pomagała. Zamiatała podłogę, pełła grządki 

ubogie, niosła proso dla kurek, mózgów zwała się po prostu…” 

 

         2.  Co to jest baśń? Co to jest bajka? Co je charakteryzuje?  

             Znasz autorów bajek i baśni? (Andersen, bracia Grimm, Porazińska, Perroult) 

Baśń – to fantastyczna opowieść o nadnaturalnych postaciach i zjawiskach, zawierająca 

często naukę moralną. 

W baśni: 

• prawda miesza się z fantazją; 

• wydarzenie dzieją się w nieokreślonym czasie i miejscu; 

• postacie baśniowe to wróżki, królewny, rycerze, sierotki, postacie dobre i złe, ożywione 

zwierzęta i przedmioty; 

• dobro odnosi zwycięstwo nad złem, które zostaje ukarane; 

Bajka – to podstawowy gatunek ustnej twórczości ludowej, przypowieść, często z życia 

zwierząt. Zawiera ważna naukę, wyraźne pouczenie – MORAŁ (główna myśl bajki, 

pouczający wniosek wypowiedziany na końcu utworu albo wynikający z jego treści) 

Bajka: 

• to nie tylko opowiadanie dla dzieci ale i dla dorosłych; 

• to gatunek z morałem; 

• występują w niej zwierzęta, ale pod ich postaciami łatwo można rozpoznać zachowania 

ludzi. 

3. Otwórz zeszyt do języka polskiego.  

Zapisz dzisiejszą datę i temat: W świecie bajek. 

Dzisiaj na zajęciach spróbujesz napisać własną bajkę.  W twojej bajce muszą się pojawić 

takiewyrażenia: zielony balonik, czarny kot, szalona miotła , niebieskie. Dobrej zabawy. 

4. Wykonaj zadanie z ćwiczeń Piszę str. 58. 



 

WF 

1. Koordynacja i skoczności - nauczanie ćwiczeń na skakance.  

    https://youtu.be/F4Nv8KuKMuk  

                                                                                                                        p.Roletta  

Edukacja matematyczna 

5. Dzisiaj na zajęciach będziesz porównywał liczby w zakresie 1000. Otwórz 

ćwiczenia Liczę na str. 66 i 67. Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami. 

Miłego dnia! 

 

 

https://youtu.be/F4Nv8KuKMuk

