
 
Dzień dobry! 
Wczoraj lepiej poradziliście sobie z testami na EDUELO - tylko1,5  osoby nie wywiązało się z 
terminowej realizacji tego zadania. Brawo Wy! Idzie Wam coraz lepiej, najprawdopodobniej 
będziemy korzystać z tego programu tylko do 29 maja. Ale zobaczymy? 
 A co dzisiaj będziemy robić? 
Myślę, że częściowo się domyślacie 😁Tematem naszych zajęć będzie :”Chrońmy to co 
najcenniejsze”. Co Wam przyszło w tym momencie do głowy?.................................... 
Nie, nie mi też to przyszło, ale w podręczniku mamy dziś opowiadanie o żbiku na str 13-14 
pt.”Co to za księga”.Przeczytajcie go i w zeszycie odpowiedzcie na 2 pytania: 

1. Jak zachowuje się przyjaciel zwierząt i roślin? 
2. Jakie zwierzęta zagrożone w Polsce wyginięciem zostały wymienione w tym tekście? 

Spróbujcie teraz zabawić się i  naśladować różne odgłosy zwierząt:( Wybierz sobie filmik): 
● https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNMbdcqfKFDcvPsdvmZNtMMZB?proj

ector=1 
● https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNMbdcqfKFDcvPsdvmZNtMMZB?proj

ector=1 
● https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNMbdcqfKFDcvPsdvmZNtMMZB?proj

ector=1 
W zeszycie ćwiczeń na stronie 10-11 uzupełnij ćw,1,2,3,4 
Przerwa? Jasne! A po przerwie zapraszam na tańce wygibańce. Nie możemy  iść do Brother 
Dance Studio na zajęcia, ale możecie potańczyć w domu. Gotowi? Zaczynamy! 

● https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI 
Dla tych którzy nie lubią hip hopu inna dawka dobrej energii: 

● https://www.youtube.com/watch?v=Hy0IK-2EBN0&feature=youtu.be 
Wiemy, że jak porządnie ćwiczyliście to powinniście być zmęczeni, więc napijcie się wody i dalej 
do roboty. Wracamy do podręcznika na str 15.Uczyliśmy się już, że przymiotniki możemy 
stopniować np. mały, mniejszy najmniejszy. Spróbuj tak zrobić z wyrazami: 

● Cichy          …………………….        ………………………… 
● Słodki         …………………….        ………………………… 
● Szybki        …………………….        ………………………… 
● Zdrowy      ………………………      ………………………... 
● Groźny      ……………………….     ………………………….. 
● Ciekawy   ………………………        ………………………... 

Wpisz te wyrazy do zeszytu.Potem poćwicz: 
● https://wordwall.net/pl/resource/1225452/stopniowanie-przymiotnik%C3%B3w 
● https://wordwall.net/pl/resource/1659444/polski/stopniowanie-przymiotnik%c3%b3w 
● http://pisupisu.pl/3/slowne-zabawy/stopniowanie-przymiotnikow-stopien-wyzszy 

Na zakończenie otwieramy zeszyt ćwiczeń do matematyki i liczymy zadania na str 39 bez 
wpisywania do zeszytu i bez przesyłania do sprawdzenia. Przypominamy o nadsyłaniu do dziś 
prac “ pisemko-czasopismo” wg. Twojego pomysłu. 

I to już wszystko na dzisiaj. Do poniedziałku 😘 
Miłego dnia życzą p. Iza i p. Basia 
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