
        Andrychów, 2 czerwca 2020 roku 

 

Dzień dobry moi Mili! 

 

 Mam nadzieję, że wczorajsza niespodzianka udała się tak, jak zaplanowałam. Ucieszył Was 

ten brak zadań, prawda?  Wierzę, że prezentacja „Zgadnij, kto to?” też się spodobała. Zależało mi, 

abyście poczuli się szczególnie w dniu Waszego święta! Dlaczego? No cóż, 

https://demotywatory.pl/3817534/Dzien-Dzieckahttps://demotywatory.pl/3817534/Dzien-Dziecka.  

Aż szkoda, że Dzień Dziecka już za nami, a następny dopiero za rok…  

Pora zabrać się do działania. Oto zadania, które przygotowałam na dziś: 

 

Edukacja polonistyczna 

- Pamiętacie duszka Kalasantego? Przeczytajcie opowiadania z podręcznika pt. „Świnka” (s. 68), aby 

dowiedzieć się, jaką sytuację w domu Antka obserwował Kalasanty? 

- Na podstawie opowiadania spróbujcie rozwiązać zadania 1-2 na str. 61 w ćwiczeniach.  

- Jak myślicie, co poczuła Martynka z naszej historii, gdy Antek zaproponował jej zabawę? Czy to 

samo, co na zakończenie tej historii? Zastanówcie się, czy emocje, które odczuwamy zawsze są dla 

nas przyjemne? Aby to sprawdzić, wykonajcie zad. 3 w ćwiczeniach (kropki nie robimy). 

- W ramach małej powtórki zróbcie także zadanie 4-6 na str. 62.  

Dla chętnych: 

https://learningapps.org/1566408 – co nieco o czasowniku, bo ‘praktyka czyni mistrza’  

https://learningapps.org/6068901 - miks ‘czasowników z pisownią [rz]’ 

https://learningapps.org/6069174 - dla tych, którzy lubią porządkować wyrazy. 

 

 

Edukacja plastyczno-techniczna 

- Spróbujcie wykonać wybrane przez siebie zwierzątko z farmy (z zad. 6). Użyjcie do tego masy solnej 

(może też być modelina), na którą prosty przepis znajdziecie tu:  

https://www.youtube.com/watch?v=17kFusxFZWc 

UWAGA! Aby utrwalić efekt w piekarniku, koniecznie poproście o pomoc kogoś dorosłego! 

Dodatkowo po wysuszeniu figurki można pomalować ją farbami plakatowymi.  

https://demotywatory.pl/3817534/Dzien-Dziecka
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Edukacja matematyczna 

- Na rozgrzewkę proponuję grę na dodawanie do 100: 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_missing_addends.htm?language=e

nglish&linkback=../../../education/math/index.htm 

UWAGA! Instrukcja gry jest po angielsku, więc podaję wskazówki: 

- po otwarciu się strony wybieramy ikonki ‘to 100’ oraz ‘easy’ lub ‘normal’. 

- ‘Drag the piece to the correct answer’ – trzeba kliknąć we fragment obrazka (w prawym dolnym rogu)  

i przeciągnąć go we właściwe miejsce w tabeli.  

- Obejrzyjcie prezentację i wykonajcie zawarte w niej polecenia:  

https://www.youtube.com/watch?v=9vJHrb3MDsc (zadanie domowe z prezentacji jest dla chętnych) 

Ach, zapomniałabym… To o WAS!  

https://m.demotywatory.pl/4938784 

Miłego dnia, Kochani Uczniowie! 

 

 

P.S. W naszym klasowym słoiku mamy już 150 makaronów. Czy uda się zebrać więcej? Kto jeszcze 

chciałby dorzucić kolejną ‘piętnastkę’ za przeczytanie  lektury „Kapelusz Pani Wrony”? Na 

rozwiązania wczorajszych testów czekam tylko do jutra!  

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_missing_addends.htm?language=english&linkback=../../../education/math/index.htm
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