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Witajcie Uczniowie, dzień dobry Rodzice! 

 Witam Was gorąco !  

Przypowieść o miłosiernym samarytaninie przypomina nam, że każdy człowiek jest naszym 

bliźnim. Pan Jezus przypomina nam, aby osiągnąć życie wieczne trzeba przestrzegać 

przykazanie miłości Boga i bliźniego.  "Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim 

sercem, całą swoją duszą ,całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak 

siebie samego." Zastanów się: Kim dla Ciebie jest drugi człowiek?  Jak odnosisz się do tych, 

których nie lubisz?  

 

                                                             Pozdrawiam katechetka Małgorzata 

 Dzień dobry, 

spróbuj  nazwać elementy ilustracji w ćwiczeniu 1. Dla chętnych ćwiczenie 2. 

 



 Wykonaj wybrane przez siebie zadania - blok 34 Poznajemy Polskę (piktogram kłos) 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V9_LATO_2_4_34_156_p1  

 Dzisiaj poznasz tytuły wybranych baśni pochodzących z różnych stron świata.  

Otwórz zeszyt. Zapisz dzisiejsza datę i ułóż i zapisz w kolejności alfabetycznej tytuły baśni. 

Pamiętaj o wielkiej literze i cudzysłowie. 

Calineczka, Złotowłosa i trzy niedźwiadki, O rybaku i jego żonie, Jaś i ziarenko fasoli, Ali-

Baba i czterdziestu rozbójników, Pinokio, Dziewczynka z zapałkami, Jurata - królowa 

Bałtyku, Jezioro złotych ryb, Rubinowy książę, Czterej muzykanci z Bremy. 

Jeśli masz w domu książkę z baśniami, to przeczytaj głośno wybrany fragment. Wykonaj do 

niego ilustrację. 

 Matematyczna rozgrzewka-  Jakie to liczby? Wpisz do diagramu liczby 1, 3, 5, 6, 7 

tak, aby w każdej linii (między skrajnymi kółkami) wyznaczonej przez odcinki suma liczb 

była parzysta.  

 

 

 

 

 

Rozwiąż w pamięci. 

Dziś jest środa, godzina 8.00. Jaki dzień i jaka godzina będzie za  

a) 12 godzin?  

b) 24 godziny?  

Dziś jest poniedziałek. Jaki dzień tygodnia będzie  

a) za 10 dni?  

b) za 3 dni? c)  

c)za tydzień?  

W niedzielne popołudnie Zosia zastanawia się, jaki dzień tygodnia był  

a) 3 dni temu. 

 b) 5 dni temu.  

c) 10 dni temu.  

d) tydzień temu. 

 Naśladujemy zwierzęta, ćwiczenia z czworakowaniem: https://youtu.be/NeLnIzpByX8  

 

 

                                                                                                                                Powodzenia!  

Miłego dnia życzę,  Dorota Świtecka 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V9_LATO_2_4_34_156_p1
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