
Dzień dobry!!! 

I oto nadszedł już kolejny tydzień. Sądzę, że jesteście wypoczęci i gotowi do 

dalszej pracy. A więc zaczynamy.   

Temat: Zakręć kran 

Edukacja matematyczna 

Dzisiaj popracujemy tylko w ćwiczeniach. 

Proszę, abyście wykonali wszystkie ćwiczenia na s. 16 i 17. Chciałabym, żeby 

dzisiaj każdy spróbował wykonać te ćwiczenia naprawdę samodzielnie!!! 

Po wykonaniu tych  zadań poproście osobę dorosłą o zrobienie zdjęcia lub 

scanu s. 17  i wysłanie go na moją pocztę e-mail. 

Zachęcam również do wykonania zadań dodatkowych na s. 70 i 71 (dla 

chętnych). 

Edukacja polonistyczna 

Czy pamiętacie co to jest blog? 

Blog to rodzaj strony internetowej, na której są dokonywane różnorodne wpisy 

w sposób chronologiczny; można, a nawet trzeba je komentować, jest to 

bowiem miejsce wymiany opinii, poglądów, wypowiadania się na określony 

temat, prezentowania własnego zdania, dzielenia się z innymi przemyśleniami, 

przeżyciami. Bloga może pisać jedna osoba lub grupa osób. 

Zapoznajcie się proszę z informacjami umieszczonymi na blogu klasowym 

(podr. s. 34).  

Napiszcie, o jakich sposobach oszczędzania wody piszą Tosia i Marek na 

podstawie tekstów w podręczniku (ćw.1, s.27). 

Zapiszcie datę i temat w zeszytach do j. polskiego podajcie dwa własne 

przykłady jak możecie oszczędzać wodę. Pamiętajcie o staranności, bo 

przeglądając ostatnie zadania widziałam, że różnie z tym bywa. 

A teraz znowu utrwalimy poznane części mowy wykonując ćw. 2. s. 27. 



Samodzielnie wykonajcie zadania „Ćwiczymy z Noni” (s. 29 i 30). Zawsze tak 

ćwiczyliśmy przed sprawdzianem.  

Po wykonaniu tych  zadań poproście osobę dorosłą o zrobienie zdjęcia lub 

scanu  tych dwóch stron ćwiczeń  i wysłanie go na moją pocztę e-mail. 

Edukacja techniczna 

Zrób to sam! Wykonajcie kubek do mycia zębów zgodnie z podaną instrukcją  

(s. 28). Zdjęcie Waszych kubków również wyślijcie na moją pocztę. 

To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o codziennym ruchu, zdrowym odżywianiu  

i pomocy rodzicom.  

Co wysłać: s. 17 (ćw. matematyczne), Ćwiczymy z Noni s. 30 (ćw. j. polski), 

kubek do mycia zębów. 

 

Pozdrawiam i bardzo tęsknię za Wami. 

Wychowawczyni. 

 

 

 

 

 

 

 


