
         Andrychów, 30.04.20r. 

 

Dzień dobry Dzieci!  

Bardzo cieszę się na myśl, że dziś znowu ‘wirtualnie’ się spotkamy. (Przypominam, że o 17.00 

czekam na Was na GOOGLE „Meet”, więc kto da radę, to zapraszam!) A do tego czasu przesyłam coś, 

co sprawi, że nie będziecie się nudzić przed telewizorem czy na kanapie w swoim pokoju. Ruszamy!  

 

Edukacja polonistyczna 

- Otwórzcie Wasze nowe podręczniki do edukacji polonistycznej na stronie 30-31 i przeczytajcie 

opowiadanie pt. „Szkolny Dzień bez Samochodu”. Potem odpowiedzcie na pytania (bez zapisywania): 

1. Dlaczego obchody Dnia Ziemi był tak niezwykłe w szkole naszych bohaterów? 

2. O co uczniowie wypytywali się nawzajem w szatni? 

3. W jaki sposób drugoklasiści dotarli do szkoły? 

- Na podstawie opowiadania wykonajcie zadanie 1. w ćwiczenia, cz. 4. (str. 27). 

- Czy wiecie, co oznacza hasło, które ułożyliście z liter w zadaniu 1.? Przeczytajcie krótką notatkę na 

ten temat w podręczniku (str. 31) – jeśli będzie to dla Ciebie zbyt trudny tekst, poproś o pomoc kogoś 

dorosłego!  Następnie rozwiążcie - samodzielnie – zadanie 2. z ćwiczeń (str.27). Zdania, które 

ułożycie w tym ćwiczeniu, zapiszcie do zeszytu (bez zapisywania nowego tematu).  

- Czy Wy także chcielibyście mieć zorganizowany w szkole taki Dzień bez Samochodu?  

Zastanówcie się, jak dotarlibyście wtedy do szkoły? Z jakich środków lokomocji (czyli transportu) 

skorzystalibyście w takiej sytuacji? Jak sądzicie, czy byłoby to dla Was przyjemne doświadczenie?   

 

Edukacja matematyczna (a dla chętnych także trochę techniki) 

- Jeśli macie ochotę, spróbujcie wykonać model ‘ekologicznego’ pojazdu z surowców wtórnych 

(plastikowych butelek, kubeczków po jogurtach, kartoników po sokach czy mleku, zakrętek, itp.). 

Zróbcie prototyp pojazdu, którym naraz może podróżować więcej osób (czyli tzw. środek 

komunikacji zbiorowej) – tak jest bardziej ekologicznie! To może być pociąg, samolot, autobus… 

Użyjcie swojej wyobraźni lub skorzystajcie z pomysłów innych: 

https://pawlow.pl/konkurs-plastyczny-z-ekologia-przez-gory-swietokrzyskie/ 

http://dzialdowo.wm.pl/85500-0,Dzialdowo-Rozstrzygniecie-konkursu-Eko-pojazd,2240165.html 

https://nto.pl/dzieci-z-makulatury-budowaly-samochody-i-pociagi/ar/4605335 

 

https://pawlow.pl/konkurs-plastyczny-z-ekologia-przez-gory-swietokrzyskie/
http://dzialdowo.wm.pl/85500-0,Dzialdowo-Rozstrzygniecie-konkursu-Eko-pojazd,2240165.html
https://nto.pl/dzieci-z-makulatury-budowaly-samochody-i-pociagi/ar/4605335


A oto mój EKO-autobus 2 A z kartonu po mleku, zakrętek i papieru:  

 

- Zastanówcie się, co jest potrzebne, aby pojazd mógł wyruszyć w podróż? Tak – macie rację, trzeba 

mieć paliwo! W przypadku mojego EKO-autobusu umówmy się, że takim paliwem jest WODA. Ale ile 

jej potrzeba? Jak ustalić, ile wody zmieści się w jego baku? 

- Przyda się Wam do tego krótkie przypomnienie o jednostce miary, jaką jest litr: 

https://www.youtube.com/watch?v=1P2r5XnaXtU 

- Wykonajcie zadania od 1. i  3. na stronie 23. w ćwiczeniach do matematyki. 

- Czasami jednak nie jest tak łatwo z tym odmierzaniem. Bo co zrobić w sytuacji, gdy mamy naczynia, 

w których mieści się mniej niż litr wody? Albo gdy potrzebujemy półtora litra wody? Obejrzyjcie 

filmik, który znajdziecie pod tym linkiem: https://we.tl/t-pQUyUHOQhl  

UWAGA! Pobierzcie plik ze strony ‘WeTranfer’ i otwórzcie go.  

- Zapiszcie w zeszytach do matematyki datę dzisiejszą (sposobem pierwszym) oraz temat: 

Odmierzamy płyny i odkrywamy, co oznacza litr, pół i półtora litra 

Następnie przepiszcie do zeszytu treść zadania: 

Oblicz, ile paliwa (czyli wody) zmieści się w zbiorniku EKO-autobusu pani Kasi, jeśli wiadomo, że 

trzeba wlać do niego 4 półlitrowe butelki wody źródlanej.  

Rozwiązanie zadania przedstawcie za pomocą obrazka: 

 

 

 

pół litra        +           pół litra    +      pół litra + pół litra =      ?? 

https://www.youtube.com/watch?v=1P2r5XnaXtU
https://we.tl/t-pQUyUHOQhl


Dla chętnych: 

- Zadanie 5. w ćwiczeniach (to z żarówką) - trzeba będzie przy nim trochę pogłówkować 

- https://www.eduelo.pl/quiz/514/czesc/1/ + pozostałe, dostępne części z tej serii  

UWAGA! Może się okazać, że trzeba będzie się zalogować, aby je rozwiązać. 

 

Edukacja społeczna 

- EKO-pojazdy gotowe i zatankowane do pełna! Można więc wyruszyć w niezwykłą wyprawę.  

Przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy (01.05.), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

(02.05.) i Święto Konstytucji Trzeciego Maja (03.05.). Z tej okazji zapraszam Was w ‘wirtualną’ podróż 

po Polsce wraz z Zosią i Frankiem, abyście przypomnieli sobie najważniejsze informacje o naszym 

kraju, jego historii i tradycji. Postarajcie się zapamiętać kilka ciekawostek, gdyż zapytam o nie podczas 

naszego dzisiejszego spotkania.  

https://view.genial.ly/5e9ca001f69c430d826a7ee3/presentation-wycieczka-po 

polsce?fbclid=IwAR3fPe_CocT7_wPjskj0Y6ot3maozywJEc8FJh0TvxdNmlRMQTNFKsGm_mQ 

UWAGA! Slajdy prezentacji zmieniajcie za pomocą strzałek, znajdujących się po prawej stronie 

ekranu. Na poszczególnych slajdach są także specjalne znaczki (dłoń z placem wciskającym guzik) – to 

interaktywna informacja o ukrytej niespodziance. Trzeba w to kliknąć, by ją zobaczyć!  

 

     Życzę miłego oglądania! Do 17.00, Kochani. Pa, pa!  

         Pani Kasia 
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