
Dzień dobry ! 
Coraz szybciej czas leci i do końca roku pozostało nam kilka dni. Jesteśmy bardzo ciekawe jak                
wspominacie te 3 lata spędzone razem? Co ciekawego się wydarzyło w tym czasie ,że              
zapamiętacie do końca życia? Na co lub na kogo zwróciliście szczególną uwagę ? Oglądnijcie              
sobie zdjęcia jak się zmieniliście , kogo nam w klasie zabrakło, albo kto do nas doszedł ? Może                  
macie jakieś obawy, jak to będzie w tej 4 klasie? Na pewno Wam to chodzi już po                 
głowie.Przypomnijcie sobie najfajniejsze chwile i opiszcie je w formie listu do nas. (do             
przesłania, ćwiczenia str 81 ćw 6)) Pomoże Wam w tym opowiadanie w podręczniku na str               
70-71. pt.”Skok w nieznane”, a także informacje na str 72-73. A następnie w zeszycie ćwiczeń               
uzupełnijcie str 80 : 

● Pokolorujcie pola z wyrazami należącymi do tej samej rodziny co wyraz uczeń (ćw. 1) 
● Obok każdej ramki napiszcie P − jeśli to prawda, lub F − jeśli to fałsz( ćw. 2) 
● Postawcie sobie stopnie za swoją dotychczasową pracę w szkole (ćw. 3) 
● Dokończcie zdania i zapiszcie je w zeszycie (ćw. 4) 

Oczywiście przerwy robicie wtedy, kiedy sami poczujecie, że już czas na nie. 
Zostało nam jeszcze dużo ćwiczeń nie zrobionych w potyczkach ortograficznych. Otwórzcie je            
na str 42 i uzupełnijcie trzy ćwiczenia.  

Zapamiętajcie, że ch piszemy po spółgłosce s. 
Dla utrwalenia tej pisowni poćwiczcie również: 

● http://pisupisu.pl/klasa4/ch-po-literze-s. 
● https://wordwall.net/pl/resource/1012869/polski/ch-po-s 
● https://wordwall.net/pl/resource/1233950/wyrazy-z-ch-po-sp%C3%B3%C5%82g%C5%8

2osce-s 
Kończą się nam również zadania w ćwiczeniach do matematyki, zostały same powtórki. 
Zobaczcie ile nam tych zadań zostało i podzielcie na 3 dni. Rozwiążcie wybrane zadania. W 
zeszycie natomiast napiszcie datę i utrwalimy sobie trochę geometrię: 

●  
 

http://pisupisu.pl/klasa4/ch-po-literze-s
https://wordwall.net/pl/resource/1012869/polski/ch-po-s
https://wordwall.net/pl/resource/1233950/wyrazy-z-ch-po-sp%C3%B3%C5%82g%C5%82osce-s
https://wordwall.net/pl/resource/1233950/wyrazy-z-ch-po-sp%C3%B3%C5%82g%C5%82osce-s


 
 
W następnym zadaniu wytnij kwadraty, ale nie z wycinanki tylko z bloku najlepiej technicznego z 
twardymi kartkami o bokach 10 cm. Sklej sześcian wg instrukcji i tylko to zadanie z 
matematyki jest do przesłania ! (do poniedziałku) 



 
Na zakończenie jeszcze jedna ważna informacja. Tylko połowa klasy miała taką cierpliwość,            
żeby policzyć wyrazy w chmurze i wyszło Wam tak: 

● Wszystkich wyrazów wg Was było od 30 do 73 i dlatego tylko wyraz BANDAŻ I               
ŻYWNOŚĆ był dobrze. Wyraz w środku miał każdy inny. Postaramy się zrobić na             
poniedziałek jeszcze jedną i zobaczymy czy macie jeszcze chęci do nauki.  

Zakończymy dzisiejsze zajęcia plastyką, na której proponujemy do zrobienia 1 obrazek do            
wyboru:    (ten pierwszy nie wiem czy Wam się otworzy i jest propozycja bardziej dla dziewczyn)  

●   https://pl.pinterest.com/pin/77687162307484738/ 

https://pl.pinterest.com/pin/77687162307484738/


●  
 

Czekamy na Wasze prace. Uwielbiamy czytać notatki, listy i wszystkie informacje, które 
piszecie - idzie Wam to coraz lepiej!  

Życzymy udanego i aktywnego weekendu!  
Do poniedziałku p. Iza i p. Basia  


