
        Andrychów, 8 czerwca 2020  r. 

Dzień dobry 2 a!  

 

 Bardzo się cieszę, że przed nami kolejny tydzień szkolnych wyzwań (choć mocno skrócony, bo 

pracujemy tylko trzy dni). Do wakacji zostało nam już naprawdę niewiele czasu, dlatego nie traćmy 

już ani chwili. Dla tych, którzy mają kłopoty z dobrym planowaniem dnia, przesyłam małą 

podpowiedź, która powinna pomóc… Można ją wydrukować i powiesić w widocznym miejscu, np. na 

lodówce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli już wszystko mamy zaplanowane, to pora zapoznać się z tym, co przygotowałam dla Was na dziś: 



Eduakcja polonistyczna 

- Czy pamiętacie, o jakich wyrazach ‘mówiliśmy’ sobie w piątek? Jaką trudność ortograficzną 

zawierały? Tak! To były wyrazy z Ż NIEWYMIENNYM. Dla przypomnienia rozwiążcie taką oto 

krzyżówkę:  https://wordwall.net/pl/resource/1458106/krzy%C5%BC%C3%B3wka-%C5%BC 

- Otwórzcie zeszyty w linie i pod dzisiejszą datą (sposób dowolny) zapiszcie temat:  

„Jak się nie bać ortografii? – poznajemy ż wymienne 

- Teraz otwórzcie podręczniki na str. 49 i przeczytajcie zamieszczony w nim wiersz z ramki. Na jakie głoski 

(litery) wymienia się ż? 

- Przepiszcie do zeszytu tylko dwie linijki z wiersza: PIERWSZĄ (od słów: O ż proszę bez wytchnienia… do słów:  

w g się zmienia) oraz CZWARTĄ (od Ż się zjawia …do słów da się). UWAGA! Pod każdym zapisanym zdaniem 

zostawcie miejsce na przykłady, które wypiszecie z zad. 4., s. 44 w ćwiczeniach.  

- Przed Wami interaktywna zabawa w krasnoludki: https://learningapps.org/1970815     

- Na zakończenie wykonajcie pozostałe zadania z ćwiczeń (s. 44). Nie zapomnijcie o kropkach. 

 

Edukacja matematyczna 

- W ramach rozgrzewki proponuję Wam dzisiaj: 

https://www.digipuzzle.net/minigames/ninja/ninja_math.htm?language=english&linkback=../../educ

ation/math/index.htm - dla chłopców 

https://www.digipuzzle.net/minigames/ninja/graffiti_math.htm?language=english&linkback=../../ed

ucation/math/index.htm - dla dziewczyn 

UWAGA! 

Instrukcje do obu gier są identyczne, ale po angielsku, dlatego służę pomocą. Co trzeba zrobić? 

1. Po otwarciu strony wybierz z menu: ‘till 20’ (bo to rozgrzewka) and ‘normal’. Zatwierdź ‘ok’. 

2. Zabawa polega na najeżdżaniu myszką i kliknięciu we właściwy wynik. Utrudnienie polega na 

tym, że liczby cały czas są w ruchu. Musisz zdążyć je zaznaczyć, zanim znikną.  

 

- Dziś dowiecie się, jak odejmuje się od siebie dwie liczby dwucyfrowe. Pomoże Wam w tym 

prezentacja i zawarte w niej ćwiczenia: https://www.youtube.com/watch?v=bGBZPujQ-rQ 

(Niektórzy z Was narzekali, że nudzą ich te prezentacje. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz 

zrezygnować z oglądania całości i popracować z samym podręcznikiem – s. 44-45 i ćwiczeniami – s.38 

– 39. Pamiętaj tylko, że w prezentacji są też wskazówki, co wpisać do zeszytu. Tego nie możesz 

przegapić.) Jutro prześlę ostatnią z prezentacji – OBIECUJĘ!  

 

 

         Przesyłam pozdrowienia!  

          Pani Kasia 
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