
        Andrychów, 20.04.2020r. 

 

Witajcie Kochani  

Nie wiem, jak Wy, ale ja obudziłam się w wyjątkowo dobrym nastroju… A wiecie, dlaczego? 

Bardzo się cieszę na myśl, że będę mogła spotkać się z Wami on-line dziś popołudniu. Z pomocą 

Waszych bliskich i dzięki Waszym uczniowskim kontom (które aktywowaliście z Rodzicami przez 

weekend), połączymy się o umówionej porze i trochę sobie porozmawiamy. Nie martwcie się, 

Rodzice otrzymali już ode mnie instrukcję, jak to zrobić.  Hurra, nareszcie Was zobaczę!!!  

Zastanówcie się, czym chcielibyście się podzielić ze swoimi klasowymi kolegami i koleżankami? Co się 

u Was dzieje? Jak radzicie sobie z czasem w domu? Za czym tęsknicie? (Mam nadzieję, że uda się 

spotkać z całą 2a, ale jeśli z jakiegoś powodu nie będzie Cię dzisiaj podczas video-spotkania, nie 

martw się, będziemy to powtarzać raz w tygodniu. Wtedy na pewno do nas dołączysz!) 

W związku z tym, że zobaczymy się dziś nieco później, przygotowałam dla Was na dzisiejsze 

‘zajęcia’ tylko kilka zadań z edukacji polonistycznej. Jesteście gotowi? Ruszamy do akcji!  

- Otwórzcie podręczniki do edukacji polonistycznej na str. 83 i przeczytajcie krótki wierszyk z ramki pt. 

„Jak się nie bać ortografii?”. Następnie wpiszcie do zeszytu w linie datę dzisiejszą (sposobem trzecim) 

oraz temat: Poznajemy wyrazy z ‘h’ 

Przepiszcie pod tematem dwie pierwsze linijki z wiersza M. Brykczyńskiego (z podręcznika): 

Nieraz h pisać należy, chociaż trudno w to uwierzyć. By dać temu łatwiej wiarę, rzucę tu przykładów 

parę.” 

Pod zapisanym tekstem wpiszcie wyrazy, które odczytacie z klocków (także w podręczniku). 

Zaznaczcie w nich h swoim ulubionym kolorem. Wyrazy te zawierają h NIEWYMIENNE, dlatego ich 

pisownię trzeba będzie zapamiętać! 

- Uważnie przeczytajcie tekst, który znajdziecie tutaj: http://pisupisu.pl/klasa2/ch-i-h-opowiadanie/1, 

a następnie udzielcie odpowiedzi na pytania do przeczytanego opowiadania  

http://pisupisu.pl/klasa2/ch-i-h-pytania 

- Wykonajcie zadanie 4. i 5. w ćwiczeniach na stronie 73. Postarajcie zapamiętać pisownię także tych 

wyrazów, które znajdziecie w ćwiczeniach.  

Dla chętnych: 

W tych zadaniach sam zadecyduj, czy napiszesz ‘h’ czy ‘ch’: 

https://www.eduelo.pl/quiz/237/czesc/1/  

http://pisupisu.pl/klasa2/ch-i-h-wybierz-puzzle-poziom-trudny 

       Baw się dobrze! Pozdrawiam serdecznie!  

         Pani Kasia 
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