
24.04.2020 r. piątek  

Dzień dobry  

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW. 
 
Kochani uczniowie! 
Przypominamy, że można uzyskać kontakt z panią psycholog i panią pedagog drogą 
mailową: 

 Psycholog szkolny – Beata Palej 
beata.palej.94@gmail.com 

 Pedagog szkolny – Marzena Łanocha 
marzena.lanocha@onet.eu 
 
Dziś w naszej klasie dzień z lekturą. Poznacie przygody  Calineczki, które pięknie opisał wielki pisarz 
duński, przyjaciel dzieci – Hans Chrystian Andersen. 

Zapraszam 

Edukacja polonistyczna 

 

1. Posłuchajcie baśni: https://www.youtube.com/watch?v=JSrcraNWM5U 
2. To była długa opowieść, pełna szczegółów. Sprawdźcie teraz czy wszystko dobrze 

zrozumieliście i zapamiętaliście. Odpowiedzcie proszę na poniższe pytania: 

 Gdzie urodziła się Calineczka? 

 Kim była jej mama? 

 Dlaczego wybrano dla dziewczynki imię „Calineczka”? 

 Kto porwał Calineczkę? 

 Kto chciał ją poślubić? 

 Z kim zaprzyjaźniła się Calineczka? Dlaczego? 
3. Teraz wypełnijcie metryczkę lektury. Metryczka to inaczej najważniejsze informacje 

dotyczące książki lub opowiadania. Zajrzyjcie zatem do Kart ćwiczeń na str. 50. Wykonajcie 

ćw. 1.  
4. Czy pamiętacie dobrze kolejność wydarzeń w baśni o Calineczce? Sprawdźcie to robiąc ćw. 2 

na str. 50. 
5. Dziś przypomnicie sobie również informacje na temat przymiotnika.  

Ważne! Przymiotnik odpowiada na pytania: 

 Jaki? (np. chłopiec – wysoki, miły, grzeczny; stół – drewniany, ładny, niski;) 

 Jaka? (np. dziewczynka – wesoła, spokojna, mądra; pogoda – słoneczna;) 

 Jakie?(np. dziecko – małe, radosne, ciekawe; kurczątko – żółte;) 

               Wykonajcie ćw. 3 i 4 na str. 51.  

 

6. Zajęcia plastyczno- techniczne. Proszę o wykonanie postaci Calineczki dowolną 

techniką. Może to być postać ulepiona z plasteliny lub masy solnej, narysowana albo 

namalowana. Inicjatywa należy do Was  Jestem ciekawa efektów. I bardzo proszę 

wszystkich o foto. Będę przyznawać oceny  

7. Wychowanie fizyczne. Pamiętacie, że ruch to zdrowie? Dbajcie o swoją sprawność. Mam 

dla Was kilka ćwiczeń:  https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

8. Zajęcia matematyczne. Dziś powtórzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości. 

Potraktujcie te zadania jako sprawdzian. Kto potrafi, proszę aby wykonał je samodzielnie. 

Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie radzi sobie ze wszystkim, poproście rodziców lub starsze 

rodzeństwo o pomoc. Nie martwcie się przy tym Jeszcze wiele razy będziemy powracać 

do tego materiału, ćwiczyć umiejętności i doskonalić je. Zajrzyjcie do Kart 
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matematycznych. Wykonajcie zadania 1-8 na str. 40-41. Po zakończeniu poproście 

rodziców o sprawdzenie. Wspólnie ustalcie ocenę. Bardzo proszę o foto. Dajcie mi też 

znać, które zadania były dla Was łatwe, a które sprawiły  trudność.  

9. W poniedziałek wykonacie podobny sprawdzian z wiadomości polonistycznych. Możecie 

już podczas weekendu zajrzeć do Kart ćwiczeń na str. 52-53 i przejrzeć zadania.  

10. W przyszłym tygodniu będziemy dużo uczyć się o różnorodnych  budowlach. Jeśli macie 

ochotę rozszerzyć swoje wiadomości i rozwijać zainteresowania, proponuję, aby 

wyszukać w Internecie informacje na temat najsłynniejszych na świecie budowli oraz 

architektów, którzy tworzyli przełomowe dzieła architektoniczne. Może ktoś z Was 

zostanie w przyszłości architektem, inżynierem lub budowniczym? To wspaniałe zawody 

  
 

Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za solidną pracę, którą podziwiam dzięki przysyłanym 

przez wasze Mamy zdjęciom i filmikom.  

 

Pozdrawiam serdecznie 

Wasza wychowawczyni 

Izabela Nadolnik  
 


