
        Andrychów, 4 czerwca 2020 roku 

Dzień dobry Dzieci!  

 

 Dziś mam dla Was nietypową propozycję. Zabawimy się w rozwiązywanie specjalnego testu, 

który pomoże Wam ustalić poziom Waszej dzisiejszej wiedzy i umiejętności. Postępujcie zgodnie  

z podaną instrukcją i podążajcie za strzałkami w wybranym kolorze, by dowiedzieć się, jaka 

odpowiedź kryje się na końcu. Gotowi na taki ‘czelendż’? (po angielsku ‘challenge’ = wyzwanie) No to, 

startujemy!  

Zaczynamy naszą przygodę od wirtualnej podróży do …. AFRYKI. Pokażcie na mapie świata, gdzie 

znajduje się ten kontynent. Czy umiecie powiedzieć coś na jego temat?  

(np. Kto go zamieszkuje? Jaki tam jest klimat?) 

https://24timezones.com/mapa-swiata 

Zapiszcie w zeszytach w linie datę dzisiejszą oraz temat: Podróż do Afryki 

Otwórz podręcznik do edukacji polonistycznej na str. 78 i zapoznaj się z tekstem o Afryce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli przeczytaliście tekst i wiecie,  

o czym on jest, możecie zmierzyć się  

z zadaniem 1. i 2. na str. 71 w 

ćwiczeniach. 

Jeśli nie zrozumieliście 

przeczytanego fragmentu, 

przeczytajcie go raz jeszcze (na głos) 

lub poproście o pomoc kogoś 

dorosłego. 

Obejrzyj prezentację o afrykańskiej sawannie i jej mieszkańcach, którą 

znajdziesz pod linkiem:  

https://www.youtube.com/watch?v=3u4O7ECJfyg 

Podczas oglądania zwróć uwagę, jakie zwierzęta można spotkać na sawannie. 

Które z nich to DRAPIEŻNIKI (żywią się mięsem innych zwierząt, dlatego muszą 

polować), a które ROŚLINOŻERCY (czyli ‘smakosze’ roślin)?  

Na podstawie prezentacji zrób zadania na str. 72 

w ćwiczeniach.  

Nie pamiętasz, jakie zwierzęta zamieszkują 

Afrykę? W takim razie obejrzyj to: 

https://www.youtube.com/watch?v=0EnMf1lLE

qohttps://www.youtube.com/watch?v=0EnMf1l

LEqo 
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Posłuchaj nagrania, które dla Ciebie przygotowałam (z załącznika). To fragment lektury szkolnej 

pt: „Afryka Kazika”, autorstwa Łukasza Wierzbickiego. Zanim jednak włączysz słuchowisko, 

przygotuj nalepki z podpisami do zadania 2. (str. 73 w ćwiczeniach). W trakcie słuchania postaraj 

się  umieścić je pod właściwymi obrazkami. 

Jeśli wszystko było dla Ciebie jasne  

i zrozumiałe, odpowiedz na pytania 

do tekstu w zadaniu 1. (s.73) 

Jeśli nie potrafisz prawidłowo 

dopasować podpisów do ilustracji, 

posłuchaj nagrania raz jeszcze. 

Potem spokojnie postaraj się 

ponownie wykonać ćwiczenie. 

Pamiętasz, co to są rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki i na jakie pytania odpowiadają te części 

mowy? Myślę, że mała powtórka dobrze Ci zrobi: 

http://learningapps.org/watch?v=zoj4u2ba 

Udało Ci się poprawnie wykonać 

ćwiczenie interaktywne? Dobra 

robota! Możesz śmiało brać się 

zadanie 3. i 4.ze str. 74 w 

ćwiczeniach. Zadanie 5. jest dla 

chętnych. 

 

Nic nie przychodzi Ci do głowy? Nie 

możesz przebrnąć przez 

„Milionerów”? Sięgnij po pomoc tu: 

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

=dEJFDiW8s84 

Przed Tobą ostatnie wyzwanie, tym razem ‘matematyczne’. Pozwól, że znów zaproszę Cię do 

obejrzenia prezentacji o dodawaniu liczb dwucyfrowych do 100, ale tym razem sposobem III: 

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

Ciekawa jestem, który będzie Twoim ulubionym sposobem? 

Nie martw się, jeśli dodawanie sprawia Ci kłopot. Poćwiczymy to wspólnie podczas jutrzejszego 

spotkania w szkole (od 8.30 do 10.30) lub na dzisiejszych zajęciach online (punktualnie o 17.00 

zapraszam TYLKO tych uczniów, których jutro z nami nie będzie). 
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Rozwiązanie testu: 

Jeśli częściej wybierałeś/wybierałaś niebieską strzałkę  

 

 

https://demotywatory.pl/1669847/UCZE-SIE-REGULARNIE 

 

     Jeśli częściej wybierałeś/wybierałaś czerwoną strzałkę 

 

 

     https://demotywatory.pl/2065926/--Bierz-sie-do-nauki 

 

Oczywiście wyniki potraktujcie ‘z przymrużeniem oka’. Ja i tak jestem z Was (i Waszych Rodziców) 

bardzo dumna, że jeszcze dajecie radę! https://demotywatory.pl/4764308/--Brawo-Ty-Brawo-Ja 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!  

  Pani Kasia 
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