
        Andrychów, 23 czerwca 2020 r. 

Dzień dobry 2 a! 

 

 Za oknem pokazało się słoneczko i od razu inaczej się wstaje z łóżka, prawda? Mam nadzieję, 

że w tak niezwykłym Dniu, jaki obchodzimy dzisiaj, dopisze nam nie tylko pogoda, ale i dobry humor. 

 Szybciutko uwiniemy się z zadaniami i możemy świętować. Ale co to za okazja, czy wiecie? 

 

Edukacja muzyczno-plastyczna 

- Posłuchajcie piosenki, aby dowiedzieć się KTO jest bohaterem dzisiejszego dnia: 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

Oto kilka propozycji (oprócz wyprawy na lody), aby uczcić ten dzień. Możecie z nich skorzystać, jeśli 

chcecie: 

https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/ca/c9/27/tablica-z-batonami-prezent-taty-rekodzielo-

530232986.jpg - jeśli tata lubi słodkości 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/06/prezenty-na-dzien-ojca-diy-od-dzieci/- tu znajdziecie wiele 

pomysłów na prezent z okazji Dnia Ojca 

 

Edukacja matematyczna 

- Czy pamiętacie, co to jest kwadrat? To czworobok, który ma: 

 Cztery wierzchołki, 

 Cztery kąty proste, 

 CZTERY RÓWNE BOKI (tej samej długości), 

Czy potraficie odnaleźć je na ilustracji? 

 - Wykonajcie w ćwiczeniach zadania na str. 46 (zadanie 3. jest dla chętnych). 

 

Edukacja polonistyczna 

- Dziś zapraszam Was w wakacyjną podróż. Będziemy zwiedzać miasta polskie i niezwykłe miejsca, 

które warto zobaczyć. Jesteście gotowi? https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw 

- Po obejrzeniu filmiku wymieńcie jak najwięcej nazw miejsc, do których wybierali się bohaterowie tej 

bajki. Które z nich zapisalibyście wielką literą? Dlaczego?  

(Pamiętajcie! WIELKĄ LITERĄ piszemy nazwy państw i miast oraz krain i regionów, np. Mazury). 

- Aby nabrać wprawy, wykonajcie zadanie 6. (s. 92) oraz zadanie 1. (s. 97) i 4. (s. 98) w ćwiczeniach.  
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Kochani! 

Serdecznie zapraszam na OSTATNIE spotkanie online w tym roku szkolnym, które odbędzie się dziś  

o 17.00 na ‘MEET’ (hasło jak zawsze). Bardzo liczę na Waszą obecność, gdyż chciałabym porozmawiać 

z Wami o bezpieczeństwie podczas wakacji i nie tylko… Oczywiście, jeśli ktoś wybiera się jutro na 

konsultacje do szkoły, jest zwolniony z udziału w dzisiejszym video-spotkaniu.  

 

       Pozdrawiam cieplutko i do zobaczenia  

          Pani Kasia 

  


