
Witam , zbliżamy się do kooca roku. Więc tematyka naszych zajęd będzie letnio-wakacyjna. 

Przypominam o zapisywaniu tematu , daty i pogody. Przysyłajcie zdjęcia waszych prac bo wkrótce 

promocja do kolejnej klasy . 

Poniedziałek  22.06.20r. 

Temat : Zioła. 

Jak czytaliście na poprzedniej lekcji do plecenia wianków używano ziół. 

Oto kilka z nich: 

 

Dziurawiec                            babka                       mniszek lekarski                          rumianek 

 

Pokrzywa                          mięta 

Poznaliście już zioła więc nazwijcie zioła w dw, na str 96 w j. polskim i odczytajcie hasło. 

A w matematyce samokontrola na str. 104. Macie tam możliwośd  sprawdzenia samych siebie.  

Można już spacerowad więc może krótka przejażdżka rowerem? 

Wtorek 23.06.20r. 

Temat: Wakacyjne rady. 

Zbliżają się wakacje więc już czas na rady jak je bezpiecznie spędzid. 

Przeczytajcie proszę wiersz,, Głupawki’’ 

Gdy szkołę pożegnasz, 

 

tablicę i ławki, 

to zaraz się zbiegną 

 

złośliwe głupawki. 

 

I kuszą: Wakacje! 



Poszalej tu z nami! 

Po szynach przy stacji 

 

może pobiegamy? 

 

Może poskaczemy 

na główkę do wody? 

 

Lub w piłkę pogramy 

na poboczu drogi? 

 

Podziękuj głupawkom 

bez wielkiego żalu. 

 

Niech same spędzają 

 

wakacje w szpitalu. 

 
A teraz w dw. na str.98 j .polski wypisz nazwy niebezpiecznych zabaw. Naucz się pięknie czytad 
wiersz. 

 



A w matematyce dziś przypomnimy sobie zadania z tekstem oraz mnożenie i dzielenie. Zapraszam na 

str.105. 

Środa 24.06.20r. 

Temat: Wakacje i już. 

Dziś oczywiście o wakacjach  a mianowicie gdzie i jak można je spędzid. Tyle ilu ludzi tyle pomysłów 

na wakacje. Zastanówcie się jak wy chcielibyście spędzid wakacje. Może pomogą wam wyrazy:  

morze, góry, las , kolonie, wieś, plaża, szlaki, pływad, jezioro, łódka  

To tylko kilka przykładów. Spróbujcie w zeszycie napisad kilka zdao jak chcielibyście spędzid wakacje. 

Na str. 99 w j. polskim też są do ułożenia najpierw wyrazy a potem zdania. Kooczycie już 2 klasę więc 

myślę ,że doskonale sobie z tym poradzicie. 

Wykonajcie jeszcze zadanie z matematyki –dw.1 str.106 –dowiecie się jak Ola lubi spędzad wakacje. 

Już wiecie jak będą wyglądały wasze wakacje więc teraz je narysujcie. Powodzenia!!! 

Czwartek 25.06.20r. 

Temat: Małe co nieco. 

To nasze ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym. Przykro ,że kooczymy go w taki dziwny sposób . 

Mam jednak nadzieje ,że we wrześniu spotkamy się znowu w szkole.  

Proponuję dziś same powtórki : w j. polskim dw. na str. 100 

Są tam pytania ,które pozwolą wam ocenid siebie na koniec roku szkolnego. Ja oceniam was samymi 

uśmiechniętymi buźkami 

 

W matematyce tez powtórki na str. 107 .Są tam zaszyfrowane zadania. Posłuchajcie na koniec 

wakacyjnej piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 

I to tyle moi kochani . Wszyscy pięknie i systematycznie pracowaliście , chod nie było to dla nas 

wszystkich łatwe . Wszyscy więc otrzymujecie promocję do klasy 3 .  

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0


Życzę wam pięknych , radosnych i wesołych wakacji . Dużo zdrowia i świata bez 

wirusa żebyśmy mogli znowu spotkad się  w szkole. Do zobaczenia i 

pozdrawiam p. Magda 

 

 

 

 

 

 

 


