
 WITAM UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ 

                                           ( 11-15.05.2020r.) 

 

 

Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci ! 

Po dość długiej nieobecności na stronie Szkoły wznawiamy wspólne zajęcia. 

Przerwa w zajęciach wynikała z decyzji Pani Dyrektor, bowiem zostały wówczas zawieszone 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA, które były prowadzone, jako zastępstwo ( religia w kl.1 jest zastępstwem i 

dlatego też zajęcia nie odbywała dotąd). 

Decyzja Pani Dyrektor zajęcia zostały wznowione. 

Mam świadomość, że takie zdalne nauczanie nie jest proste i że są takie treści, które dla dzieciaków 

są niezrozumiałe.  

 

ZACZYNAMY!!! 

Temat: W maju oddajemy cześć Maryi, Matce Jezusa 

 

Zabawa 

Szukamy najpiękniejszego miesiąca !!! 

 Zapraszam dzieci do wspólnej zabawy ruchowej, polegającej na przedstawianiu poszczególnych 

miesięcy.  

Wypowiadamy nazwy miesięcy i pokazujemy gesty charakterystyczne dla nich, które dzieci 

powtarzają:  

Styczeń – kulimy się z zimna i robimy „brrrrryyyy...”  

Luty – tupiemy nogami.  



Marzec – zachwycamy się słoneczkiem i chwytamy słoneczne promienie. 

 Kwiecień – naśladujemy przylatujące ptaki.  

Maj – wąchamy kwiaty. 

 Czerwiec – bzyczymy jak pszczółki. 

 Lipiec – pływamy w morzu.  

Sierpień – odpoczywamy i przeciągamy się.  

Wrzesień – maszerujemy (do szkoły).  

Październik – rękoma pokazujemy spadające z drzew liście. 

 Listopad – naśladujemy odlatujące ptaki. 

 Grudzień – chwytamy spadające płatki śniegu. 

 

– Miesiąc maj poświęcony jest Maryi. 

 W maju w kościołach i przy kapliczkach ludzie modlą się do Matki Bożej, Maryi. Śpiewają pieśni i 

odmawiają litanię, czyli mówią Maryi najpiękniejsze słowa, którymi Ją nazwano. Modlitwę tę ułożono 

w Loretto, mieście we Włoszech, i dlatego nosi nazwę „Litania loretańska”. Wymienia się w niej różne 

czułe imiona Maryi. Mówimy do Niej np. Matko najmilsza, Panno roztropna, a także Królowo świata. 

Po każdym z tych pięknych imion wszyscy mówią do Maryi „módl się za nami”. 

 

  



Opowiedzcie Drodzy Rodzice Dzieciakom kilka słów, o tym, czym jest kapliczka. Powiedzcie, że to 

mały przenośny kościółek- domek dla Matki Bożej, żeby mogła być bliżej ludzi. Dlatego często 

kapliczki stoją przy drogach, w ogródkach czy też blisko Kościoła.  

Poproście Dzieci, żeby bacznie obserwowały otoczenie, kiedy będą z Państwem gdzieś podróżowały, 

a jeśli to będzie możliwe to zatrzymajcie się Państwo i pozwólcie im chwilkę popatrzeć na kapliczkę. 

Wytłumaczcie dzieciom, czym jest Litania Loretańska ( Litania do Matki Bożej), oni jeszcze będą mieli 

okazję się uczyć o tej modlitwie, więc chodzi o kilka słów z Waszej strony. 

 

   

 

 Wklej obrazek przedstawiający Maryję (możesz go też znaleźć na stronach z wycinankami). 

Napisz, o której godzinie jest nabożeństwo majowe. Wokół obrazka narysuj dla Matki Bożej 

najpiękniejsze kwiaty 

 Wyślij z pomocą Rodziców wykonaną pracę ze str. 109 na mój adres mail 

konderak.a@ssp.palecznica.pl  lub np. na Messenger 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117,  

 

 

                                                                                                                        

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 
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