
CO TO SĄ 
WALENTYNKI

 - ODPOWIADAJĄ 
NA PYTANIA DZIECI

DOBRE MANIERY

PROSZĘ
DZIĘKUJĘ

PRZEPRASZAM

JAK POPRAWNIE 
NAKRYĆ STÓŁ?

https://www.youtube.com/watch?v=aMdCxIKL8Hg
https://www.youtube.com/watch?v=aMdCxIKL8Hg
https://www.youtube.com/watch?v=aMdCxIKL8Hg
https://www.youtube.com/watch?v=aMdCxIKL8Hg
https://youtu.be/ZP96QE4JXT8
https://youtu.be/DL6eWrZAizQ
https://youtu.be/DL6eWrZAizQ
https://youtu.be/DL6eWrZAizQ
https://www.youtube.com/watch?v=NLMA0qTPJnI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NLMA0qTPJnI&feature=emb_logo


Pisownia “rz” ZASADY
ĆWICZENIA STR 123 ZASADY

STR 124 PRZYKŁADY

ĆWICZENIE 3 STR 125

ĆWICZENIE 4 STR 125

WORD WALL
RZ PO SPÓŁGŁOSKACH

WORD WALL
RZ PO SPÓŁGŁOSKACH

CH, W J

https://www.youtube.com/watch?v=6UJxhga6XOc
https://drive.google.com/file/d/1qRGNV32yrsgWPAyPUEovFp67fkzlBCdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dPq3cswbgKu2cCAD3tgTaVl1dvlPpwzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qiHwi57pfdQkqvY6v_vJv0O0FWXnYJp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XcDej6LtPcBxw90Mmtjr6cik-2_1aOwt/view?usp=sharing
https://wordwall.net/resource/2523986
https://wordwall.net/resource/2523986
https://wordwall.net/resource/2075664
https://wordwall.net/resource/2075664
https://wordwall.net/resource/2075664


Lekcja 16

szóstego lutego dwa tysiące dwudziestego 
pierwszego roku

Dzień Świętego Walentego - Walentynki

1. Dobre maniery / savoir - vivre
2. Zasada ortograficzną - “rz” po spółgłoskach
3. Co jest ważniejsze: zainteresowania i cechy 

charakteru czy wygląd zewnętrzny i dlaczego?



- Miłość
- Czerwony kolor
- Serce
- Czekoladki
- Kartki z 

życzeniami 
i z sercem

- Kwiatki róże
- Respekt
- Kolorować, 
- Całusy

DOBRE MANIERY/SAVOIR-VIVRE

- Nie wyśmiewaj się
- Włącz kamerę podczas lekcji
- Jedz z zamkniętą buzią
- Trzymaj nóż w prawej ręce, a widelec 

w lewej przy jedzeniu
- Używaj słów: proszę, dziękuję, 

przepraszam, dzień dobry, do 
widzenia

- Nie przerywaj gdy ktoś mówi
- Ustąp miejsce starszym
- Grzecznie poprosić
- Zatrzymać drzwi, otworzyć dla innych
- Pomóż podnieść gdy coś komuś 

upadnie



NASZE 
WALENTYNKOWE 

PRACE 
PLASTYCZNE

Zachęcam do 
wykonania...

Zawsze jest przyjemnie 
gdy mamy przy sobie coś 
czego jesteśmy autorami 
- mamy wtedy poczucie 

naszej odrębności, 
poczucie, że coś 

własnoręcznie wykonane 
cieszy nasz wzrok.



PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
 
- To jest chyba najważniejsza cyfra! - powiedział Julek. Na kartce papieru napisał dużą cyfrę „2", a teraz 
ozdabiał ją kolorową ramką. 
- Dlaczego tak myślisz? - zdziwił się Paweł. 
- No bo zobacz - tłumaczył Julek wyciągając przed siebie ręce - mamy dwie ręce. 
I prawa ręka jest bardzo potrzebna i lewa ręka jest bardzo potrzebna. I mamy dwie nogi. I dwoje oczu... 
- I dwoje uszu - Paweł przerwał bratu. 
- A ptak, który chce latać, musi mieć dwa skrzydła. Gdyby miał tylko jedno, nie potrafiłby wzbić się w 
powietrze. Pamiętasz ten program telewizyjny o bocianie, który nie mógł odlecieć do ciepłych krajów, bo 
miał złamane skrzydło? Dobrze, że ludzie go znaleźli i wyleczyli. Widać więc, że cyfra ,”2” jest 
najważniejsza. Bo nawet nas jest dwóch - dwóch braci! - A ja to co? - odezwała się Ula przerywając 
czytanie książki. - Przecież jestem waszą siostrą. Jest nas więc troje. 
- No tak - zgodził się Julek. - Ale mama wkrótce urodzi dzidziusia. I może to będzie dziewczynka. I wtedy 
będzie dwóch braci i dwie siostry. Widzicie, cyfra „2" jest najważniejsza! 
- Niekoniecznie najważniejsza, ale na pewno ważna - uśmiechnęła się babcia. - Są jeszcze dwa 
przykazania miłości tak ważne, jak dwie nogi, bez których nie można chodzić i jak dwa skrzydła, bez 
których ptak nie może latać. 
- Ja wiem! - wykrzyknął Julek. - Jedno to przykazanie miłości Pana Boga, a drugie to przykazanie miłości 
człowieka. 
- Tak - babcia skinęła głową. - Ten, kto naprawdę kocha Boga, potrafi także kochać każdego człowieka... 
- A kto kocha swego bliźniego, to tak, jakby kochał samego Pana Boga - dokończyła Ula. 
 



Naszą lekcję religii będziemy przez jakiś czas rozpoczynali modlitwą “Wierzę w Boga”, 
po to aby oczywiście się pomodlić, ale też, aby łatwiej zapamiętać słowa.

Wierzę w Boga 
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego 
jedynego, Pana naszego; który się począł z Ducha Świętego; 
narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego 

dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 

wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego;

święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;

ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny.          Amen.

CO TO JEST 
CHRZEST ?

JAK ROZPOZNAĆ 
MAM 

CHRYSTUSA?
PIOSENKA

https://www.youtube.com/watch?v=VDuVzNdhf-k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VDuVzNdhf-k&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1LiCLt1MtfwLz89YhqZXzTeBJWu7-8Jos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LiCLt1MtfwLz89YhqZXzTeBJWu7-8Jos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LiCLt1MtfwLz89YhqZXzTeBJWu7-8Jos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LiCLt1MtfwLz89YhqZXzTeBJWu7-8Jos/view?usp=sharing


praca domowa na sobotę 27 lutego 2021

1. Przeczytaj 2 razy czytankę pt. “Walentynki” na str. 119. 
Nagraj fragment od słów; “Muszelki…” do końca i prześlij na 
Google Classroom.

2. Poczytaj kim był Św. Walenty na stronie 123 w czytance i skąd 
się wzięły Walentynki.

3. Ćwiczenie 2 str. 124, 4 str. 125, 6 str. 127, 5 str. 126.
4. Odpowiedz na pytanie w zeszycie: Co jest ważniejsze: 

zainteresowania i cechy charakteru człowieka czy wygląd 
zewnętrzny i dlaczego?


