
        Andrychów, 10 czerwca 2020 r.   

Dzień dobry 2 a!  

 

 Przed nami 4 dni weekendu!!! Czy to nie brzmi wspaniale? Jeśli tylko słoneczko dopisze, to 

będziemy czuć się prawie jak na wakacjach!  https://demotywatory.pl/1800313/Prawie-Wakacje 

Szybko więc zabieramy się do pracy w myśl zasady, że ‘najpierw obowiązki, a potem przyjemności”… 

 

Edukacja polonistyczna 

- Posłuchajcie słuchowiska i spróbujcie odpowiedzieć na pytania zamieszczone na końcu filmiku 

(oglądajcie tylko od 1:29 min do 6:39 min): https://www.youtube.com/watch?v=quPaQ5Gl6P0 

- Zapiszcie w zeszytach w linie datę dzisiejszą (sposób I) oraz temat: Podwórko z królewną 

- Wykonajcie wszystkie trzy zadania z ćwiczeń (s. 52). Nie zapomnijcie też o kropce w zad. 1. 

 

Dla chętnych: 

- Zadania ze str. 51 – rozwiązania znajdują się w dalszej części filmiku, możecie porównać je ze 

swoimi 

 

Edukacja plastyczno-techniczna 

- Otwórzcie podręczniki na str. 54 i przeczytajcie na głos opowiadanie pt: „Projektujemy plac zabaw”. 

Zastanówcie się, czego dotyczył? O czym rozmawiały dzieci? Następnie wykonajcie zadanie 2. na 

stronie 50.  

Zadanie wyzwanie 

- Skoro Wy także przeczytaliście ogłoszenie o konkursie na projekt placu zabaw, to czas na Wasze 

pomysły. Zachęcam do przygotowania Waszych autorskich projektów. Mieliśmy wykonać je w szkole, 

ale niestety nie udało się dzisiaj spotkać…  Zastanówcie się, czego możecie użyć do przygotowania 

makiety: plasteliny, patyczków, słomek do picia, pudełek po zapałkach? Z uwagi, że jest to zadanie 

wyzwanie, za każde nadesłane przez Was zdjęcie projektu daję aż 20 makaronów. (A mamy ich w tej 

chwili 210 po doliczeniu tych, które znalazłam w słoiku w klasie). 

A kto wie, może Wasze pomysły też zostaną wykorzystane, gdy będzie powstawał nasz szkolny plac 

zabaw? 

 

 

https://demotywatory.pl/1800313/Prawie-Wakacje
https://www.youtube.com/watch?v=quPaQ5Gl6P0


Edukacja matematyczna 

- Ponieważ nie spotkam się dzisiaj z Wami w klasie, dlatego w ramach matematyki zapraszam DZIŚ NA 

10.00 na spotkanie na ‘Meet’ (hasło takie, jak zawsze) tych, którzy wybierali się do szkoły. Jeśli 

komuś nie uda się do nas dołączyć, po video-spotkaniu udostępnię na klasowym mailu wskazówki, co 

należy uzupełnić w domu.  

Uczniowie, którzy wczoraj pracowali podczas zajęć online mogą już cieszyć się weekendem.  

 

      http://supermodnisia.pinger.pl/m/21416038 

      Korzystajcie i odpoczywajcie! Pozdrawiam słonecznie! 

          Pani Kasia 

 

http://supermodnisia.pinger.pl/m/21416038

