
         Andrychów, 29.04.20r. 

 

Witajcie moi Mili!  

 

 Dziś rozpoczniemy nietypowo… zagadką! Jak myślicie, ile makaronów mamy już w naszym 

‘wirtualnym’ słoiku? Podpowiem, że jest to liczba trzycyfrowa, w której cyfra setek jest dwa razy 

mniejsza niż cyfra dziesiątek, a ich suma wynosi 9. Cyfra jedności to 0. Jakieś pomysły? Śmiało – 

strzelajcie! (Rozwiązanie zagadki znajdziecie w załączniku).  

Kto już zna ‘makaronową’ odpowiedź, może sprawdzić, co przygotowałam dla Was na dziś  

 

Edukacja matematyczna 

- Zagadka z makaronami to tylko część naszej ‘matematycznej rozgrzewki’. Sprawdźcie, czy potraficie 

już mnożyć przez 7: https://www.youtube.com/watch?v=4RfzOM9Its8 

- Wiemy już, że mnożenie jest przemienne. To znaczy, że mnożone liczby (czynniki) mogą zmieniać 

swoje miejsce, a  wynik (czyli iloczyn) pozostanie ten sam! Korzystając z tej zasady znamy już prawie 

całą tabliczkę mnożenia. HURA! Wykorzystajcie tę wskazówkę i wykonajcie zadania od 1. do 3. na 

stronie 47 w ćwiczeniach.  

- Jakiś czas temu poprosiłam Was o uzupełnienie tabelki z tabliczką (takiej, jak na obrazku) – 

pamiętacie? Potrafiliście wtedy mnożyć przez 1,2,3,4,5 i 6. Teraz chciałabym, abyście wpisali do niej 

wyniki mnożenia przez 7. (Kto nie ma drukarki, wpisuje działania w zeszycie, jedno pod drugim). 

               W całej tej kolumnie 

 

 

 

 

 

 

 

W całym tym rzędzie 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4RfzOM9Its8


Dla chętnych: 

https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-7_9_48 - zachęcam do ćwiczeń, jeśli jeszcze są 

kłopoty z mnożeniem przez 7; 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-przez-7-w-zakresie-70_10_52 – jest też coś z dzieleniem; 

https://wordwall.net/resource/409955/matematyka/%C4%87wiczenia-matematyczne-

mno%C5%BCenie-edukreatywne – a tu coś dla tych, którzy znają już całą tabliczkę mnożenia  

 

Edukacja polonistyczna i plastyczna 

- Przed Wami kolejna zagadka do rozwiązania. Postarajcie się odszyfrować hasło z zadania 1. na 

stronie 25 w nowych ćwiczeniach. Zdanie, które odczytacie będzie tematem naszych dzisiejszych 

zajęć. Zapiszcie je więc w zeszycie razem z datą dzisiejszą (sposób trzeci). 

- Obejrzyjcie filmik i zastanówcie się, czy Wy także potraficie zadbać o planetę Ziemię tak, jak 

podpowiada nam jego bohater?     https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

- Na podstawie wskazówek z filmu oraz tekstów z podręcznika (część 4, str. 34-35) i własnych 

pomysłów wykonajcie w ćwiczeniach zadanie 2. i 3. ze strony 24 oraz zadanie 1. i 2. ze strony 29.  

W zadaniu 2. jest też kropka – nie zapomnijcie o niej, zwłaszcza, że jest to Wasze dzisiejsze zadanie 

plastyczne. Możecie je wykonać na oddzielnej kartce, a potem wkleić do zeszytu w linie lub od razu 

zróbcie je w zeszycie. Bardzo proszę też o staranność i samodzielność podczas pracy.  

- Na zakończenie rozwiążcie quiz nr 1. I 2., który znajduje się pod tym adresem: 

https://view.genial.ly/5e9422d13abe390d9849327f/interactive-content-dzien-ziemi 

 

Zadanie wyzwanie dla chętnych (dla każdego uczestnika przewidziano aż 15 makaronów): 

 - Zapraszam do wzięcia udziału w „Klasowym Eko-Turnieju”. Zabawa będzie polegać na wykonaniu 

‘eko-zadań’ z listy, którą zamieściłam poniżej. Codziennie, przez najbliższe 5 dni, starajcie się być 

‘strażnikami przyrody’ i pilnujcie, aby wszystkie wytyczne z listy były przestrzegane w Waszych 

domach. Aby potwierdzić swój udział w naszej zabawie, zróbcie codziennie jedno zdjęcie, na którym 

widać, jak wykonywane jest jedno z ‘eko-zadań’ (za każdym razem inne).  Wszystkie 5 zdjęć 

prześlijcie w niedzielę na mojego maila lub Messengera, abym mogła zaprezentować je pozostałym 

koleżankom i kolegom z 2 a. 

Szczególnie zachęcam do zabawy tych, którzy nie wykonali jeszcze żadnego zadania wyzwania, odkąd 

siedzimy w domach. Pamiętajcie, gdy w słoiku znajdzie się 500 makaronów, Ci z Was, którzy dorzucili 

do niego co nieco, w wybranym przez mnie dniu nie będą mieli żadnych zadań w nagrodę! A brakuje 

już naprawdę niewiele. Trzymam kciuki Kochani!  

Powodzenia i do usłyszenia jutro o stałej porze!  

         Pani Kasia 
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