
         Andrychów, 8 IV 2020r. 
 
Dzień dobry 2a 
 
 

 Wielkimi krokami zbliżamy się do świątecznej przerwy wiosennej. Zapewne wiecie, co 
to oznacza??? Przez najbliższe 5 dni nie będzie zadań! HURA!!!  Mam jednak nadzieję, że 
pomyślicie ciepło o Waszej Pani i przyjaciołach z klasy choć przez chwilę w trakcie tych 
wolnych dni (i to nie tylko z powodu ‘śmigusa – dyngusa’). Ja będę o Was na pewno 
pamiętać, bo bardzo mi Was brakuje… 
Nadszedł czas na ostatnią porcję zadań w tym tygodniu. Zapraszam do pracy, Kochani! 
 
 
Edukacja polonistyczna  
  
- Otwórzcie podręcznika na str. 98 i przeczytajcie wiersz pt. „Wielkanocny stół”. Zastanówcie 
się, o jakich wielkanocnych potrawach jest mowa w tym wierszu. Czy w Waszych domach też 
można je znaleźć na wielkanocnym stole? Rozwiążcie zadanie 1. i 2. ze str. 90 w ćwiczeniach. 
 
- Obejrzyjcie filmik poświęcony jednemu ze świątecznych symboli: 
https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8 
 

- O zdobieniu jajek wiecie na pewno sporo… Warto jednak sięgnąć do podręcznika (s.99) 
i przeczytać kilka ciekawostek na ten temat. Może będzie to dla Was inspiracją przy 
zdobieniu Waszych świątecznych jaj.  
 
- Na zakończenie wykonajcie zad. 3. z ćwiczeń (s. 90). Zróbcie je w zeszycie do edukacji 
polonistycznej, a nie na świątecznej kartce (jak proszą w poleceniu). Wasze życzenia 
ozdóbcie świątecznym rysunkiem. Ocenię je wraz z całym zeszytem, gdy wrócimy do szkoły. 
 
Dla chętnych: 
 

https://view.genial.ly/5c8b3fe66f346c7226321004/interactive-content-wiekanoc - 
znajdziecie tam wiele świątecznych niespodzianek  
 
Możecie nagrać swoje życzenia świąteczne dla całej klasy (np. te z zeszytu lub inne, 
wymyślone specjalnie na tę okazję) i przesłać je na mojego maila, a ja udostępnię je 
pozostałym dzieciom. Ja też już coś dla Was przygotowałam – zerknijcie na klasowego maila 
dziś wieczorem.  
Tak przy okazji:   http://www.smiesznefilmy.net/wesolych-swiat-wielkanocnych  
 
 

Edukacja plastyczna 
 

- Wykonajcie świątecznego baranka według instrukcji ze zdjęć z dostępnych materiałów: 
twardszej kartki, dwóch spinaczy do prania i patyczków higienicznych. 
(Jeśli nie macie ich w domu, użyjcie kulek z waty, chusteczek higienicznych czy bibuły lub 
płatków kosmetycznych, zwiniętych w ruloniki i przeciętych na połówki). Możecie pochwalić 
się efektem Waszych działań, jeśli chcecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8
https://view.genial.ly/5c8b3fe66f346c7226321004/interactive-content-wiekanoc
http://www.smiesznefilmy.net/wesolych-swiat-wielkanocnych


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna: 
 
- Czas na świąteczne porządki w Waszym pokoju i zabawę w ‘Detektywa’. W trakcie 
sprzątania poszukajcie jak najwięcej przedmiotów, które mają kształt czworokąta. 
Pamiętajcie, każdy z wybranych przez Was przedmiotów musi mieć proste 4 boki, 4 kąty i 4 
(ostre, a nie zaokrąglone) wierzchołki.  
 
- Policzcie, ile takich przedmiotów udało Wam się odszukać. Ciekawe, kto znajdzie ich 
najwięcej.  Zapiszcie swój wynik w zeszycie, w formie zdania: 
W MOIM POKOJU ZNALAZŁEM/ZNALAZŁAM ………….. PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCIE 
CZWOROKĄTA.  
 
- Jeśli zadanie zostało wykonane w zeszycie, a pokój lśni czystością to znak, ŻE MACIE 
WOLNE!  

Odpoczywajcie i nabierajcie sił. Pozdrawiam cieplutko  

Pani Kasia 


