
Dla klasy 7  1- 5 czerwca 2020 Wychowawca: Przemysław Woś 

Przedmiot 

data 
Zadania podstawowe 

Zadania 

dodatkowe i 

rozszerzające 

metody pracy,  linki, 

formy realizacji, propozycje 

 od nauczyciela 

imię i nazwisko 

nauczyciela kontakt 

Język 

angielski 

01.06.2020 

Happy Children’s Day!   

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

Język 

angielski 

02.06.2020 

Karta pracy 

- zad. 1 – uczniowie odpowiadają na pytania na podstawie słuchania 

- zad. 2 – uczniowie tworzą poprawne kolokacje 

- zad. 3 – uczniowie uzupełniają zdania odpowiednim słówkiem. 

 

Praca indywidualna z 

powtórzeniową karą pracy 

Praca ze słownikiem 

Praca online ze słuchaniem 

Materiały do zajęć są 

udostępnione na zespole klasy 

7 w aplikacji Teams 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

Język 

angielski 

03.06.2020 

Praca z podręcznikiem str. 104 

- zad. 1- uczniowie uzupełniają kolokacje wybierając odpowiednie słowo 

-zad. 2– uczniowie przyporządkowują nazwy miejsc z zadania 1 do ilustracji 

-zad. 5 – uczniowie uzupełniają dialog odpowiednim wyrażeniem. 

-zad 3 i 4 

podręcznik str. 104 

Praca indywidulna z 

podręcznikiem 

Praca online – słuchanie 

przesłane na zespół klasowy w 

aplikacji Teams 

Lekcja online w aplikacji 

Teams 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

Język 

angielski 

01.06.2020 

Temat lekcji: Ćwiczenia utrwalające gramatykę i słownictwo w formie gier i 

zabaw. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka aby nauka była przyjemnością, 

zamieszczam poniżej adres strony, na której znajdują się ciekawe gry do 

ćwiczenia gramatyki i słownictwa. Ćwiczenia służą utrwaleniu słownictwa i 

gramatyki. 

https://liblink.pl/FOXKPPRkhU 

 

Praca indywidualna. 

Praca online. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@g.spw

erbkowice.pl 

Librus 

Język 

angielski 

02.06.2020 

Temat lekcji: Reading skills - ćwiczenia w rozumieniu tekstu. 

1) Przeczytaj tekst pt.”Let’s make a film!”. Odpowiedz na pytanie : Dlaczego 

Michael napisał ten profil? - ćwiczenie 2 strona 36(zeszyt ćwiczeń). 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@g.spw

erbkowice.pl 

Librus 

https://liblink.pl/FOXKPPRkhU
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2) Przeczytaj tekst z zadania 2 ponownie i zaznacz prawidłową odpowiedź - 

ćwiczenie 3 strona 36(zeszyt ćwiczeń). 

 

Zadanie dla chętnych: 

Przeczytaj i wysłuchaj tekst pt. „Thanksgiving Day”(nagranie 3.31) 

 Uzupełnij luki w tekście podanymi zdaniami (a-e) tak aby powstał spójny 

tekst - ćwiczenie 3 strona 118(podręcznik). 

Język 

angielski 

03.06.2020 

 

Temat lekcji: Ćwiczenia utrwalające gramatykę - czas present perfect. 

1) Uzupełnij luki w tabelce odpowiednimi formami czasowników - 

Ćwiczenie 1 na karcie pracy Present perfect: affirmative and negative. 

2) Wykonaj ćwiczenie 2 z karty pracy. Uzupełnij luki w zdaniach 

odpowiednimi formami czasowników zgodnie z kontekstem. 

Użyj czasowników z ćwiczenia 1. 

3) Wykonaj ćwiczenie 3 z karty pracy. 

Ułóż z rozsypanki zdania twierdzące i przeczące w czasie present perfect 

 

Praca indywidualna. 

Praca z wykorzystaniem karty 

pracy. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@g.spw

erbkowice.pl 

Librus 

1. 

Biologia 

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 275 - 280; 

Wykonaj w zeszycie zadanie 1, 2 i 5 str. 280; 

Obejrzyj -  

https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/  D1raxyg07; 

Wykonaj w zeszycie zadanie 7 i 8 str. 280; 

 

Praca z podręcznikiem,  

e-podręcznikiem   

i wykorzystaniem innych 

źródeł; Po wykonaniu pracy 

wyślij zdjęcie; 

Marzena Gumieniak 

librus 

e-mail   

marzena.gumieniak 

@spwerbkowice.pl 

2. 

Biologia 

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 281 - 282; 

Wykonaj w zeszycie zadania                    str. 283 - 284; 

Obejrzyj -  

https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/  D1raxyg07; 

https://epodreczniki.pl/a/choroby-zakazne-i-pasozytnicze/D18LkaAxm; 

https://epodreczniki.pl/a/choroby-nowotworowe/DoL1CMKiU; 

 

Praca z podręcznikiem,  

e-podręcznikiem   

i wykorzystaniem innych 

źródeł; Po wykonaniu pracy 

wyślij zdjęcie; 

Marzena Gumieniak 

librus 

e-mail   

marzena.gumieniak 

@spwerbkowice.pl 

Informatyka 

3.06.2020 

Temat: Kontynuujemy naukę programowania w Pixblocks. 

W miarę możliwości programowo-sprzętowych rozwiązujcie kolejne zadania 

z Pixblocks. 

Program do pobrania: https://liblink.pl/QPoUAwb8gE 

 

Praca z komputerem w 

Internecie 

Program do pobrania: 

https://liblink.pl/QPoUAwb8g

E 

Piotr Kapusta 

dziennik 

elektroniczny 

e-mail: piotr.kapusta 

@spwerbkowice.pl 

Fizyka 

3.06.2020 

Temat: Rozwiązywanie zadań z termodynamiki 

Zadanie. 

Oblicz ilość energii potrzebnej aby 3kg lodu o temperaturze – 10C , zmienić 

w parę o temperaturze 120C. 

Podpowiedz – zadanie składa się z pięciu etapów o których możesz poczytać 

na stronie: 

 
Praca z podręcznikiem 

Konsultacje w szkole 

Przemysław Woś 

Librus 

przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 
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https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-i-zmiany-stanow-

skupienia/D2SFCa1b 

Jest też tam wykres przedstawiający cały proces. Pamiętaj, że ciepło właściwe 

wody, lodu i pary wodnej jest inne. 

Fizyka 

4.06.2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości  z termodynamiki 

- przeczytaj z podręcznika  s. 265-266 

- wykonaj zadania powtórzeniowe z testu 1 s.267 

- rozwiązania zapisz w zeszycie ( odpowiadaj całym zdaniem ) 

 

Praca z podręcznikiem 

Konsultacje w szkole 

 

Przemysław Woś 

Librus 

przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 

 

Matematyka 

01.06.2020 

 

Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

Rozwiąż zadanie:13 str. 233 

 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

02.06.2020 

 

Temat lekcji: Praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat i przeanalizuj przykłady. 

Rozwiąż zadania 1,2,4,5,6 str. 235 -237 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem, 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

04.06.2020 

Temat lekcji: Praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

Rozwiąż zadania: 7  - 14  str.237 - 239 

 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem, 

 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

05.06.2020 

Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa – zadania utrwalające. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

Rozwiąż zadania:1 -5 str.240,241 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem, 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Chemia 

2.06.2020 

 

 

Temat lekcji: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie 

nierozpuszczalnych w wodzie. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 219 – 221. 

Zrób notatkę do lekcji 

 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=NdLyUDYpaX0 

 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Chemia 

5.06.2020 

 

 

Temat lekcji: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie 

nierozpuszczalnych w wodzie – rozwiązywanie zadań. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

Rozwiąż w zeszycie zadania: 1 - 4 str. 221 

 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=aXdf6Gbe59k 

Mariusz Wróbel 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

Język polski 

. 

Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.  

Wykonaj ćw. ze stron 82-83 w zeszycie ćwiczeń.  
 

Praca z podręcznikiem, praca z 

tekstem,  

Elżbieta Gałecka-

Szwaczkiewicz 

https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-i-zmiany-stanow-skupienia/D2SFCa1b
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Librus, e-mail, 

messenger 

Język polski 

 

 

Temat: Pisownia przymiotników złożonych . 

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń  strony 78-79.  

  

Praca z podręcznikiem, praca z 

tekstem,  

 

Elżbieta Gałecka-

Szwaczkiewicz 

 

Librus, e-mail, 

messenger 

Język polski 

 

 

Temat: Środki językowe w tekstach.  

Wykonaj test s. 115 w zeszycie ćwiczeń.  
 

Praca z podręcznikiem, praca z 

tekstem,  

Elżbieta Gałecka-

Szwaczkiewicz 

Librus, e-mail, 

messenger 

wychowane 

fizyczne 

1.06.2020 

 

Doskonalenie ćwiczeń kształtujący cechę motoryczną: wytrzymałość. 

Znacie kilka ćwiczeń kształtujących wytrzymałość. Jedna zaprezentuję Wam 

jeszcze jeden z nich. 

Zapoznaj się z ćwiczeniami z linku powyżej i wykonaj je z 

należytą starannością. Dzięki temu będziesz sprawniejszy i 

bardziej wytrzymały. 

 
https://www.youtube.com/watc

h?v=YiionQIlXSM 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

2.06.2020 

 

TABATA – nowoczesną formą ruchu. 

Wykonaj ROZGRZEWKĘ, 

Włącz film zgodnie z podanym linkiem i ćwicz z chłopakami 

pierwszą serię - masz 8 zadań , każde wykonujesz  przez 20 sekund 

a między nimi odpoczywasz przez 10 sekund. 

Napij się wody i wykonaj 2 serię. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4UzeAKb0qxA 

Jeśli nie nadążasz lub 

ćwiczenie jest dla Ciebie za 

trudne, uprość je 

sobie. 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

5.06.2020 

 

Ćwiczenia kształtujące i wzmacniające mięśnie całego ciała. 

Wiecie, że mocne mięśnie odpowiadają za prawidłową postawę, stanowią 

ochronę dla narządów wewnętrznych, zapewniają prostą i ładną sylwetkę 

ciała oraz warunkują naszą siłę. 

Wykonaj każdego dnia zestaw znanych Ci ćwiczeń na poszczególne 

partie mięśni: mięśnie ramion, brzucha, grzbietu, nóg (po dwa 

dowolne ćwiczenia 2 serie po 20 powtórzeń). 

 
Ćwiczenia wykonuj starannie i 

z dużą dokładnością. 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

5.06.2020 

 

Test wiedzy ogólnosportowej. 

Sprawdź swoją ogólną wiedzę na temat sportu oraz dokonaj samooceny. 

1.Wykonaj test podany w linku. 

2.Sprawdź, gdzie popełniłaś/łeś błąd i rozwiąż go ponownie. 

Możesz to zrobić z kimś z domowników  jeśli mają wolną. chwilkę 

 
https://test.4free.pl/test/444126

/38385 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 



3. Czy teraz wiesz 

j.rosyjski 

1.06.2020 

Урок  

 Тема:  Родители и дети.   

Wykonaj ćwiczenia: 

1.  4,5,6a/ 92 

 

praca      

z podręcznikiem,   

konsultacje  

z nauczycielem   

 

Dorota Abramiuk 

Librus 

dorota.abramiuk 

@spwerbkowice.pl 

 

j.rosyjski 

4.06.2020 

Урок  

 Тема:  Повторительный урок. 

Wykonaj ćwiczenia: 

1.   6b/92     

2.   1,3/93 

 

praca      

z podręcznikiem,   

konsultacje  

z nauczycielem   

 

Dorota Abramiuk 

Librus 

dorota.abramiuk 

@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

25.05.2020 

 

 

Starożytne Igrzyska Olimpiskie 

Odpowiedz na pytania. 

- w którym roku i gdzie odbyły się pierwsze igrzyska? 

 -jak nazywano okres między kolejnymi igrzyskami? 

- kto mógł startować w igrzyskach? 

- wymień konkurencje wchodzące w skład starożytnego pięcioboju / 

pentaklon/, 

- co było nagrodą za zwycięstwo? 

 

Obejrzyj film 

 

 

https://www.muzeumsportu.wa

w.pl/zobacz/filmy/846-lekcja-

on-line-antyczna-grecja 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

26.05.2020 

 

 

NOWOŻYTNE         IGRZYSKA  OLIMPIJSKIE 

- w którym roku i gdzie odbyły się pierwsze igrzyska nowożytne? 

-  kogo nazywamy twórcą  nowożytnych igrzysk? 

- ile i jakie  barwy znajdują się na fladze olimpijskiej oraz co one 

symbolizują? 

- co oznacza zapalenie znicza olimpijskiego? 

- jaka dyscyplina kończyła starożytne i kończy nowożytne letnie   igrzyska 

olimpijskie?, 

 

Obejrzyj film i odpowiedz na 

pytania 

https://www.youtube.com/watc

h?v=DgZCGbdxRuE 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

29.05.2020 

 

 

CITIUS – ALTIUS - FORTIUS. 

- kto zdobył pierwszy medal olimpijski dla Polski? 

- co oznaczają słowa użyte w temacie lekcji? 

- wymień 3 polskich sportowców , którzy na jednych IO zdobyli        po 3 

medale? 

- dlaczego warto pamiętać o ZŁOTYM  MEDALU  zdobytym przez 

Wojciech FORTUNĘ  na Zimowych IO w  Japonii, 

- czy wiesz co to jest paraolimpiada? 

 

Zapoznaj się z filmem i 

odpowiedz na pytania. 

https://www.muzeumsportu.wa

w.pl/zobacz/filmy/894-lekcja-

on-line-medale-olimpijskie 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 
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wychowane 

fizyczne 

29.05.2020 

 

 

Tabata nowoczesną form ruchu cz.II  

Dla dziewczyn 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0fF-

SDKffxQ&list=RDCMUCq7b

R6RxqqOx8cptc1-

0AVQ&index=6 

Dla chlopców 

https://www.youtube.com/watc

h?v=PhVIFo6aAU8 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

Historia 

3.06.2020 

 

Zapisz w zeszycie temat – 

„Społeczeństwo odrodzonej Polski” 

Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze strony 240 -244. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1,2,3,  s.112- 113 

Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń  

Ćw.4, s.113 

 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, mapą  

i tekstem źródłowym. 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie z zeszytu ćwiczeń. 

Czesława Mociak 

Librus 

Poczta internetowa: 

czeslawa.mociak 

@spwerbkowice.pl 

Historia 

4.06.2020 

 

Zapisz w zeszycie temat – 

„Osiągnięcia II Rzeczypospolitej”. 

Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze stron 255-259. 

Obejrzyj filmik(4min 55s) wpisując link: 

https://www.youtube.com/watch?v=uMd61L-vkP4 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1,2,3,5,  s.114- 115 

Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń  

Ćw.4, s.115 

 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, mapą, 

filmem  

i tekstem źródłowym. 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie z zeszytu ćwiczeń. 

Czesława Mociak 

Librus 

Poczta internetowa: 

czeslawa.mociak 

@spwerbkowice.pl 

Język 

 Rosyjski 

 1.06.2020 

 

Temat lekcji: Как отмечаю День ребёнка в моей семье? 

Dzisiaj Twoje święto, więc nie ma zadań szkolnych, spędź ten dzień jak 

najmilej! 

 
Praca z podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

Alicja Kusiak 

alak12kusiak@gmail

.com 

messenger 

 

Język 

 Rosyjski 

 4.06.2020 

 

Temat lekcji:  Обычный день моей семьи. Ćwiczenia w mówieniu. 

1. Uzupełnij luki w ćwicz. 4 str. 92  w podręczniku! Przeczytaj powstały tekst 

kilka razy, a następnie na podstawie tego tekstu opowiedz jaki jest podział 

obowiązków w twojej rodzinie. 

2. Napisz ćwicz. 3 str. 50 w zeszycie ćwiczeń. 

Powodzenia! 

 
Praca z podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

Alicja Kusiak 

alak12kusiak@gmail

.com 

messenger 

 

Geografia 

2.06.2020 

 

 

Temat lekcji: Podsumowanie działu: :Relacje miedzy elementami środowiska 

geograficznego”. 

1.Przeczytaj uważnie,  ze zrozumieniem zebrane informacje z omówionego 

działu – podręcznik str.234 – 236. 

2. Wykonaj pisemnie zad. 1 -7 w podręczniku na str.237/238 

- nie przepisuj poleceń, 

 

Praca indywidualna  z 

podręcznikiem, atlasem 

geograficzny, dostępne źródła 

informacji. 

Anna Piluś 

Librus 

anna.pilus@spwerbk

owice.pl 
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-pisz wyłącznie zdania prawdziwe, 

-pisz wprowadzenia do zadań, 

-przepisuj pełne zdania zamieszczone przy cyfrach i literach. 

Geografia 

5.06.2020 

 

 

Temat: Podsumowanie działu – ćwiczenia. „Relacje miedzy elementami 

środowiska geograficznego.” 

1.Ponownie przeczytaj uważnie, ze zrozumieniem zebrane informacje z 

omówionego działu – podręcznik str. 234 – 236. 

- wykonaj ćwiczenia 1 – 9 na stronie 103 – 106 

- ćwiczenie 9 wyślij do sprawdzenia. 

 

Praca indywidualna  z 

podręcznikiem, atlasem 

geograficzny, dostępne źródła 

informacji. 

Anna Piluś 

Librus 

anna.pilus@ 

spwerbkowice.pl 

Plastyka 

1.06.2020 

 

 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w podręczniku „Plastyka 7” str. 88 - 89  

- W zeszycie przedmiotowym wyjaśnia pojęcia: abstrakcja, realizm. 

- przyswaja zdobyte wiadomości. 

Ogląda dzieła 

plastyczne w 

załączonym linku 

Praca z podręcznikiem, praca 

pisemna, oglądowa 

https://www.google.com/searc

h?q=abstrakcja+w+malarstwie

&client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk01bzTsycMo

LOCRN1SdMczsdn5BSDw:15

90936946297&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=2ahUKE

widyqz8rd7pAhWSwqYKHYP

SDG4Q_AUoAXoECA8QAw

&biw=1344&bih=698 

Zdzisława Tracz-

Mardofel 

zdzislawa.tracz@sp

werbkowice.pl 

oraz librus 

Muzyka 

4.06.2020 

 

 

 

Temat: Muzyka znana i lubiana. 

1. Przepisz do zeszytu przedmiotowego notatkę przygotowaną przez 

nauczyciela. 

2. Opisz swój ulubiony zespół i ulubionego wykonawcę. Uzasadnij 

swój wybór. 

3. Stwórz swoją własną listę ulubionych przebojów (min. 10). 

4. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń  

Link: https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-7/muzyczny-swiat-

kl7-cwi.pdf 

Wykonane zadania z lekcji prześlij na adres e – mail nauczyciela 

 
Podręcznik, Zeszyt ćwiczeń 

Internet 

Marta Mielniczek 

Librus 

Poczta 

elektroniczna: 

mielnikm1@wp.pl 

Informatyka 

3.06.2020 

 

 

Temat: Projekt prezentacji i prezentacja multimedialna. (2 godz. lekcyjne) 

1. Zapoznaj się z tematem lekcji z podręcznika. 

2. Przygotuj prezentację Twojego ulubionego zespołu muzycznego lub 

wokalisty. 

3. Zwróć uwagę na zasady dobrej prezentacji. 

 

Librus 

Podręcznik 

Internet 

Marta Mielniczek 

Librus 

Poczta 

elektroniczna: 

mielnikm1@wp.pl 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Religia 

4.06.2020  

 

Temat 51 Wielki Post czasem pokuty. 

 Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. Następnie modlitwa spowiedź powszechna,  Aniele Boży,  modlitwa 

do św. Michała Archanioła. Zachęcam również do odmówienia 10 różańca 

świętego. Następnie przechodzimy do tematu dzisiejszej lekcji, który znajduje 

się w podręczniku na str. 164-166.  Po zapoznaniu się z treścią podręcznika ( 

ok 15 min), przechodzimy do wykonania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na 

str.63-64. 

W zadaniu pierwszym należy odpowiedzieć na pytania. Zadanie drugie 

polega na uporządkowaniu stacji drogi krzyżowej we właściwej kolejności. 

Zadanie trzecie nie jest łatwe i potrzebne jest jego wykonania Pismo Święte, 

lekcjonarz z czytaniami lub internet gdzie można znaleźć czytania na kolejne 

niedziele Wielkiego Postu. Po zapoznaniu się z ewangeliami należy uzupełnić 

dokładnie tabelkę. Zadanie to odsyłamy do oceny. Życzę owocnej pracy z 

Panem Bogiem. 

 

Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna, czytanka, 

komputer, telefon 

ks. Marcin Lewczuk 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Religia 

5.06.2020  

 

  Temat 52. Rekolekcje wielkopostne – powtórzenie. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. Następnie modlitwa spowiedź powszechna,  Aniele Boży,  modlitwa 

do św. Michała Archanioła. Zachęcam również do odmówienia 10 różańca 

świętego. Następnie przechodzimy do tematu dzisiejszej lekcji, który znajduje 

się w książce  na str. 167-169. Po zapoznaniu się z treścią podręcznika ( ok 15 

min), przechodzimy do wykonania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na str. 65-66. 

W zadaniu pierwszym należ odpowiedzieć na pytanie; Czym są rekolekcje? 

Zadanie kolejne polega na wpisaniu pytań do przeprowadzenia rachunku 

sumienia. Trzecie zadanie polega na napisaniu wiadomości zachęcającej do 

udziału w rekolekcjach wielkopostnych. Życzę owocnej pracy z Panem 

Bogiem. 

 

Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna, komputer, 

telefon. 

ks. Marcin Lewczuk 

iratti@tlen.pl  

messenger 

mailto:iratti@tlen.pl
mailto:iratti@tlen.pl

