
         Andrychów, 8.05.20r.  

 

Dzień dobry, moi Mili  

 

 Wstawajcie, wstawajcie… Słoneczko za oknem, piątek w kalendarzu, aż żyć się chce! Dziś – 

obiecuję – będzie króciutko, ponieważ czeka nas jeszcze popołudniowe spotkanie on-line. 

Przygotujcie książki (bez matematyki), zeszyt, piórnik oraz kartkę papieru A4 (najlepiej brązową, ale 

może być także biała). Po co? Aaaaa… tego dowiecie się już za chwilę  Startujemy! 

 

Edukacja polonistyczno-przyrodnicza 

- Chciałabym, abyście poznali bohatera naszych dzisiejszych zajęć. Obejrzyjcie kilkuminutowy filmik, 

aby przekonać się, kim on jest?  https://www.youtube.com/watch?v=Xw4K5vloW08 

- Pierwsza zagadka rozwiązana! Możecie otworzyć więc podręczniki, cz. 4 na stronie 43 i przeczytajcie 

‘po cichu’ wiersz Jana Brzechwy, który tam znajdziecie. Zastanówcie się, czy tekst był łatwy czy trudny 

do przeczytania? Co sprawiło Wam największą trudność?  

- To prawda, tekst tego wiersza nie jest łatwy. Zawiera bowiem dużo wyrazów z sz, rz (ż), cz (to tzw. 

głoski szumiące) oraz wyrazów, których rzadko używamy w języku codziennym, np. próżniaczyć. 

Wysłuchajcie go więc raz jeszcze, tym razem na nagraniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=XSuecIKdWLU 

- Zapiszcie w zeszytach w linie datę (sposobem pierwszym) oraz temat:  

Ojczyzna-polszczyzna. Dlaczego język polski sprawia nam kłopot? 

Wypiszcie w  zeszycie cztery rzeczowniki i cztery czasowniki, ale tylko takie, które zawierają głoski 

szumiące. Podkreślcie w nich sz, cz, rz (ż) na czerwono.  

RZECZOWNIKI:  

CZASOWNIKI:  

- Dodatkowo wykonajcie także zadanie 2., s. 37 z ćwiczeń, cz.4.  

- Na zakończenie obejrzyjcie, jak obcokrajowcy ‘łamią język’ na naszym „Chrząszczu w trzcinie”: 

https://www.youtube.com/watch?v=d55A0X6522w 

Dla chętnych: 

Odszukaj na mapie Polski, gdzie jest SZCZEBRZESZYN oraz PSZCZYNA. Która miejscowość znajduje się 

bliżej Andrychowa? 

https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g2427744-Activities-Szczebrzeszyn_Lublin_Province_Eastern_Poland.html   - 

Sprawdźcie, czy w Szczebrzeszynie naprawdę można zobaczyć niezwykłego chrząszcza w wiersza? 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw4K5vloW08
https://www.youtube.com/watch?v=XSuecIKdWLU
https://www.youtube.com/watch?v=d55A0X6522w
https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g2427744-Activities-Szczebrzeszyn_Lublin_Province_Eastern_Poland.html


 

Edukacja techniczno-plastyczna 

- Czas na drugą zagadkę. Po co Wam ta brązowa kartka A4, o przygotowanie której prosiłam na 

początku listu? Już wyjaśniam. Zgodnie z obietnicą wracamy do techniki zginania papieru, zwanej 

ORIGAMI. Dziś spróbujcie – na podstawie filmiku instruktażowego – przygotować CHRZĄSZCZA!   

https://www.youtube.com/watch?v=hohV_9PYHb4 

Nie przysyłajcie mi zdjęć Waszych chrząszczy, gdyż pochwalicie się nimi podczas dzisiejszych zajęć on-

line, na które zapraszam punktualnie o 17.00. Zdradzę Wam, że będziemy mieć kilku gości, dlatego 

liczę na Waszą obecność i aktywność podczas video-spotkania. (Hasło pozostaje bez zmian: 

klasa2asp5). Już nie mogę się doczekać… 

 

        Pozdrawiamy serdecznie  

         Pani Kasia i mój chrząszcz  

https://www.youtube.com/watch?v=hohV_9PYHb4

