
         Andrychów, 28.05.20r. 

Dzień dobry Kochana Klaso! 

 Na powitanie przesyłam Wam ‘iskierkę przyjaźni’ i https://demotywatory.pl/922990/Wiecie-co- 

Bardzo się cieszę, że wkrótce spotkamy się w naszej szkolnej sali, zobaczę Wasze uśmiechnięte buzie, 

będę miała okazję porozmawiać… Wiem, że nie uda nam się tam być w komplecie, ale nie martwcie 

się. Postaram się też coś wymyślić da tych, którzy nie będą mogli do nas dołączyć w przyszły piątek.  

A tymczasem jeszcze ‘w formie zdalnej’ przesyłam dla wszystkich propozycje zadań na dziś: 

 

Edukacja polonistyczna 

- Dużo w tym tygodniu rozmawialiśmy o mamach i rodzinie. Na rozgrzewkę więc spróbujcie włączyć 

stoper (https://online-stopwatch.pl.downloadastro.com/tools/) i w ciągu minuty wymienić jak 

najwięcej członków swojej rodziny, podając stopień pokrewieństwa wraz z imieniem (np. ciocia 

Basia). Ciekawe, komu z Was uda się wymyślić ich jak najwięcej? 

- Otwórzcie teraz Wasze ćwiczenia i rozwiążcie zadanie 2. na str. 59. Hasło, które odczytacie  

z labiryntu, będzie naszym dzisiejszym tematem. Zapiszcie go pod datą (dowolnym sposobem)  

w zeszycie w linie, a następnie napiszcie dwa zdania o tym, co ono oznacza (tak jest w poleceniu  

z ćwiczeń). 

- Przeczytajcie wiersz z podręcznika (s. 64) pt. „Wiersz dla mamy i taty”. Zastanówcie się, jakie 

sytuacje zostały w nim opisane? Dlaczego bohaterka chce się przytulać do swoich rodziców, w jakich 

momentach o tym myśli? 

- Autorka wiersza użyła w nim dwóch niecodziennych wyrazów: PRZYTATULIĆ  oraz PRZYMATULIĆ. 

Odszukajcie je w tekście. Co mogą oznaczać? W wyjaśnieniu tej ‘wyrazowej zagadki’ pomoże Wam 

rozwiązanie zadania 5. z ćwiczeń (s. 60). 

- Wyrazy ‘przytatulić’ i ‘przymatulić’ powstały dzięki tzw. ‘grze słów’, bo autorka połączyła ze sobą 

dwa wyrazy w jeden (rzeczowniki ‘mama’ i ‘tata’ z czasownikiem ‘przytulić). Ja też zapraszam Was do 

zabawy słowami. Ciekawe propozycje znajdziecie tutaj:  

http://pisupisu.pl/klasa2/2-literowe-2-sylabowcex4 (wybierzcie przynajmniej dwie z nich). 

 

Edukacja techniczna 

- Zaproście kogoś z najbliższych i pooglądajcie z nim album ze zdjęciami. Poproście, aby poopowiadał 

Wam, kim są osoby na poszczególnych zdjęciach. A czy Wy potrafilibyście ich rozpoznać bez 

podpowiedzi?  Jeśli nie macie w domu gotowych albumów na zdjęcia, to zachęcam do ich 

samodzielnego wykonania (Tym razem pomoc kogoś dorosłego mile widziana). Chcecie się 

dowiedzieć, jak to zrobić? Bardzo proszę: 

https://www.youtube.com/watch?v=fFOloSmOn2o (Zadanie nie jest obowiązkowe, ale warte efektu!) 

https://demotywatory.pl/922990/Wiecie-co-
https://online-stopwatch.pl.downloadastro.com/tools/
http://pisupisu.pl/klasa2/2-literowe-2-sylabowcex4
https://www.youtube.com/watch?v=fFOloSmOn2o


Edukacja muzyczna 

- Bardzo proszę, abyście w ramach naszych muzycznych zajęć nauczyli się jednej z trzech podanych na 

prezentacji piosenek o mamie. Na prezentacji piosenki nagrane są jedna po drugiej wraz z tekstem (po 6.35 

minutach nagrania następuje ponowne odtworzenie tych samych piosenek, abyście mogli zaśpiewać je 

dwukrotnie): https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME 

 

W przyszłym tygodniu poproszę Was, abyście zaśpiewali mi JEDEN z wybranych przez siebie utwór na oceną. 

 

 

            

                                                         https://www.pozytywniej.pl/21884/mamy_weekend.html 

      Odpoczywajcie i nabierajcie sił! Pozdrawiam!  

        P. Kasia 
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