
        Andrychów, 03.04.2020r. 

Witajcie Kochani Uczniowie!  

Nie mogę uwierzyć, że znów mamy piątek. Kolejny tydzień wytężonej pracy w domu już za 

nami. Jesteście zmęczeni? Tak?  W taki razie proponuję dziś nieco zwolnić tempo i odetchnąć, bo 

zadań czeka Was naprawdę niewiele. Z resztą sami się przekonajcie… 

 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza: 

- Obejrzyjcie filmik o wiośnie, który dla Was znalazłam:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

- Podejrzewam, że o zwiastunach wiosny wiecie już naprawdę sporo i potraficie je wymienić. Jeśli 

jednak zobaczyliście w filmiku coś, czego do tej pory nie wiedzieliście, wpiszcie tę informację do 

zeszytu. (Ja dowiedziałam się, że gatunkiem ptaka, który wraca do Polski po zimie jest JERZYK. A Wy 

wiedzieliście o tym?) 

- Zerknijcie, proszę, do ćwiczeń (zad. 1., s. 70) i przekonajcie się, co tam na Was czeka. Przeczytajcie 

polecenie. Dziwne trochę to zadanie, prawda? Napisać przepis na wiosnę? Przecież przepis kojarzy 

nam się z jedzeniem. Jak więc to zrobić? Użyjcie wyobraźni i wykorzystajcie podpowiedź (nazwy 

kwiatów) z prezentacji: https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg  

Oto przykład, wymyślony przeze mnie: 

- 45 kg płatków przebiśniegów, 

- 7 kg pyłku z zawilca, itp. 

 

Edukacja techniczna: 

- Nie wiem jak Wy, ale ja zgłodniałam od tego myślenia o przepisach. Dlatego chciałabym Was 

zaprosić do wspólnego gotowania. Obejrzyjcie z rodzicami wiosenne przepisy (np. na stronie: 

https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/wiosenne-przepis) lub zerknijcie do ulubionej książki 

kucharskiej, którą macie w domu. Wymyślcie i przygotujcie razem z kimś bliskim wiosenne 

śniadanie/kolację lud deser. Najlepiej by było to danie zielone, pachnące i baaardzo apetyczny. 

Zastanówcie się, co powinno się w nim znaleźć. Zapiszcie na kartce potrzebne składniki (tak jak to 

było zrobione w ćwiczeniach). Koniecznie zróbcie zdjęcie i prześlijcie na mojego maila lub 

Messengera przepis wraz z daniem. Będę czekać na Wasze smakołyki przez cały weekend. Wszystkie 

nadesłane prace nagrodzę ocenami, więc postarajcie się. 

Życzę Wam powodzenia i smacznego, wiosennego łasuchowania  

    Pani Kasia 
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