
         Andrychów, 19.05.20r. 

 

Dzień dobry 2a! 

 

 Jeśli obudziliście się dziś w nie najlepszym humorze albo po prostu nie chce Wam się zabrać 

do pracy, to skorzystajcie z tych kilku porad… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Wy macie jakąś cenną wskazówkę dla tych, którzy chcą dobrze zacząć dzień? Zachęcam do 

napisania jej i przesłania na mojego mail. Może uda się z Waszych propozycji przygotować taki 

‘Klasowy Poradnik Dobrego Dnia”, kto wie?  

A co nas czeka dzisiaj? Zobaczcie sami: 

 

 



Edukacja polonistyczna 

- Posłuchajcie fragmentu wiersza Danuty Wawiłow (z załącznika). Podczas nagrania pominęłam  

w tekście jedno słowo. Zastanówcie się i spróbujcie odgadnąć, jakiego słowa brakuje.  

(Swoje propozycje porównajcie z tekstem z podręcznika, s.5). Odpowiedzcie także na pytania (bez 

zapisywania): 

Jaki kolor mają zwierzęta opisane w wierszu? Jak sądzisz, dlaczego poetka widzi je właśnie w takim 

kolorze? Z jaką porą roku kojarzy się zieleń? 

- Otwórzcie ćwiczenia i wykonajcie zadania od 1. do 3 na str. 3. (w zadaniu 2 pomińcie kropkę).   

- Przed Wami zadanie on-line. Prawidłowo rozdzielcie rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki  

a dowiecie się, co ptaki robią po nastaniu wiosny: https://learningapps.org/view1433697 

-  Cieszę się, że poradziliście sobie z tym ‘powtórkowym’ zadaniem o częściach mowy. Ta wiedza 

przyda Wam się teraz szczególnie. Dlaczego? Odpowiedzi poszukajcie w prezentacji, którą znajdziecie 

tutaj: https://docs.google.com/presentation/d/1EgT4OCgdBuMtJ5l1SA868TQ-1PvFYO6rFbZxNVHHzZY/edit?usp=sharing 

Dla chętnych: 

https://www.glosy-ptakow.pl/ - posłuchajcie ptasich głosów. Może rozpoznacie takie, które słychać 

także  w okolicy Waszych domów. 

 

Edukacja plastyczna 

- Bogactwo  ptasiego świata stanowi wspaniałą inspirację dla wielu malarzy i twórców sztuki. 

Przekonajcie się o tym sami, zerkając tutaj:  

https://mnk.pl/zbiory/motyw-ptaka - ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie 

Jednym z najbardziej znanych polskich malarzy, który chętnie prezentował różne gatunki ptaków na 

swoich obrazach był JÓZEF CHEŁMOŃSKI. Był on niewątpliwie wielkim znawcą i miłośnikiem ptaków, 

dlatego tak często stanowiły one temat przewodni jego dzieł. Oto najbardziej znane ‘ptasie’ obrazy 

Chełmońskiego: https://janadamski.eu/2018/02/chelmonski-i-jego-ptaki/ 

Zadanie wyzwanie: 

Korzystając z własnej wyobraźni oraz inspirując się pomysłami innych twórców (np. 

https://pl.pinterest.com/ivawil/-malarstwo-ptaki/), spróbujcie stworzyć swoją propozycję pracy 

plastycznej z motywem ptaka (to może być malunek, szkic, rzeźba np. z plasteliny). Każdy, kto 

podzieli się efektem swoich działań, wysyłając mi zdjęcie do 20.05. (czyli do środy), zdobędzie dla 

klasy 5 makaronów.  
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Edukacja matematyczna 

- Na rozgrzewkę proponuję dziś: https://naukaizabawa.squla.pl/demo/klasa-2/misje/kraina-

liczb/obliczaj-na-swoim-poziomie/3973-odejmowanie 

- Nadal ćwiczymy odejmowanie do 100 z rozpisywaniem i przekraczaniem progu dziesiątkowego. 

Rozwiążcie zadania od 1. do 4. na str. 28 w ćwiczeniach.  

   

 Wszystko gotowe??? Już, tak szybko?  W takim razie…

  https://www.youtube.com/watch?v=RuiXUySUw70 

 

    Pozdrawiam cieplutko! P. Kasia 
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