Andrychów, 9 czerwca 2020 r.

Witajcie Kochani Uczniowie 2a!

Na powitanie proponuję piosenkę, którą zapewne dobrze znają Wasi Dziadkowie. Niech to
będzie dla Was taki muzyczny wehikuł czasu, który pomoże nam przenieść się w przeszłość:
https://www.youtube.com/watch?v=4yB7M5u3urA
Nie wiem, jak Wam, ale mnie ta piosenka naprawdę wpadła w ucho… Przez moment poczułam się jak
dziewczyna z dawnych lat… I wiecie co, spodobało mi się to tak bardzo, że chętnie odkryję w Wami
jeszcze kilka ciekawostek z tamtych czasów… 

Edukacja polonistyczna
- https://www.mystorybook.com/books/905637/ - naciskajcie strzałki, aby obracać strony
- Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: Co chłopiec sądził o dzieciństwie dziadka? Czy zmienił zdanie?
- Otwórzcie ćwiczenia na str. 47 i wykonajcie zadanie 1. i 2. oraz zadanie 4. (bez pierwszej kropki) oraz
5. z następnej strony.

Dla chętnych:
Jeśli macie jeszcze kłopoty w rozróżnianiu rzeczowników i czasowników, to wykonajcie:
- Zadanie 3. na str. 47 w ćwiczeniach.
- Zadanie 4. na str. 56 w ćwiczeniach.

Edukacja społeczna:
- Zastanówcie się, którą z podwórkowych zabaw ‘z dawnych lat’ znacie i lubicie także i Wy. Zapytajcie
Rodziców lub Dziadków, jak spędzali czas na świeżym powietrzu w gronie kolegów i koleżanek? Może
opowiedzą Wam o zabawie, o której nigdy dotąd nie słyszeliście… 
- Zapraszam do zaglądnięcia na stronę: http://zabawnik.org/ , gdzie znajdziecie mnóstwo pomysłów
na świetną zabawę BEZ KOMPUTERA I SMARTFONA. Klikając w poszczególne ikonki dowiecie się
m.in., co można robić na trzepaku albo do czego wykorzystać garść kamyków. Miłej zabawy! 

Edukacja matematyczna
- Pora na matematyczną rozgrzewkę. Dziś spróbujcie rozwiązać przynajmniej 4 zagadki, które
znajdziecie tutaj: http://www.wmk.edu.pl/2014/09/matematycznie-zagadki-na-rozgrzewke.html
- Obiecuję, że to już ostatnia taka prezentacja z matematyki w tym roku szkolnym. Dziś dowiecie się,
jak odejmować liczby dwucyfrowe sposobem II: https://www.youtube.com/watch?v=F_nl-573Ptg
UWAGA!
Jeśli macie trudności z odejmowaniem, nie martwcie się. Poćwiczymy tę umiejętność podczas
dzisiejszych zajęć online (punktualnie o 5 popołudniu) i w środę (podczas konsultacji w szkole).
Przypominam, że kto wybiera się do szkoły, nie loguje się na ‘Meet’ i nie bierze udziału w zajęciach
online.
Do zobaczenia Kochani!!! 
Pani Kasia

