
       Andrychów, 27.04.2020r. 

 

Dzień dobry 2a! 

 

Jak się macie w ten poniedziałkowy ranek? Bo ja tak: 

https://www.pozytywniej.pl/24211/w_poniedzialek_rano.html  

Podejrzewam, że wielu z Was także wolałoby poleniuchować jeszcze troszeczkę, zamiast siadać do 

nauki. Niestety weekend już za nami, ale nie martwcie się, kolejny będzie o jeden dzień dłuższy (bo  

w piątek jest 01 maja, a to święto – dzień wolny od zajęć szkolnych). Dlatego nie traćmy już ani 

minutki, czas przystąpić do działania w myśl zasady „Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy”. 

 

Oto zadania na dziś: 

Edukacja polonistyczna  

- Kto z Was obchodzi urodziny w kwietniu? A kto będzie świętował w maju? Urodziny to wspaniała 

uroczystość, na którą zapraszamy gości, przygotowujemy pyszny poczęstunek, otrzymujemy 

upominki. To dla każdego z nas niezwykły dzień, jeden jedyny w roku.  

- Wyobraźcie sobie, że właśnie przygotowujecie swoją urodzinową imprezę. Chcecie zaprosić na nią 

kolegów i koleżanki z naszej klasy. Czy pamiętacie, jak prawidłowo napisać urodzinowe zaproszenie? 

Zerknijcie do ćwiczeń na stronę 18 i wykonajcie zadanie 3. (Dla chętnych także zadanie 4.). Następnie 

sprawdźcie, czy zaproszenie, które dla Was przygotowałam, zawiera wszystkie najważniejsze 

informacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pozytywniej.pl/24211/w_poniedzialek_rano.html


- Wiem już, jak przygotować zaproszenia. Czas pomyśleć o menu (czyt. meni), czyli poczęstunku dla 

gości. Zastanówcie się przez chwilę, jakie smakołyki lubicie najbardziej. Domyślam się, że część z Was 

wybrałaby niezdrowe produkty, takie jak pizza, cola czy chipsy. Pamiętajcie jednak, że to, co jemy ma 

wpływ na nasze samopoczucie. Dlatego warto pomyśleć o nieco zdrowszych przekąskach. Jakich? 

Wykonajcie zadanie 4. na stronie 87 w ćwiczeniach, by się o tym przekonać. 

- W zadaniu 4. poproszono, abyście ułożyli zdania w sensowną rozmowę dwóch osób.  

Czy pamiętacie, jak inaczej nazywamy taką rozmowę? Tak – to DIALOG! Spójrzcie do podręcznika na 

str. 97 i przeczytajcie wskazówkę, jak prawidłowo napisać dialog. Następnie wykonajcie zadanie 5. i 6. 

w ćwiczeniach (str. 87). 

- Na zakończenie czas na urodzinową niespodziankę:  

http://www.smiesznefilmy.net/ten-tort-urodzinowy-jest-dla-ciebie 

 

Dla chętnych: 

Obejrzyjcie film o urodzinowych przygotowaniach Tosi i Tymka: 

https://www.youtube.com/watch?v=8jKd-OXByN0 

 

Edukacja polonistyczna (po raz drugi dzisiaj) 

- Bardzo proszę, abyście wykonali CAŁKOWICIE SAMODZIELNIE karty ‘powtórzeniowe’ z ćwiczeń (str. 

88-89). Karty te (wycięte z ćwiczeń) wraz z Waszymi zeszytami trafią do mnie jutro, abym mogła je 

zobaczyć i ocenić. Potraktujcie to jak taki mały sprawdzian swoich umiejętności! Bądźcie uczciwi i nie 

proście o pomoc Rodziców podczas rozwiązywania zadań. Powodzenia Kochani Uczniowie!  

 

       To tyle na dziś! Pozdrawiam serdecznie! 

         Pani Kasia  
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