POĆWICZ Z NAMI – część druga
Kontynuujemy serię ćwiczeń dla uczniów, którzy uczęszczają do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie na zajęcia służące doskonaleniu umiejętności czytania lub/i pisania, a aktualnie nie mogą brać w nich udziału.
Przypominamy, że zadania pojawiać się będą dwa razy w tygodniu. Tym razem proponujemy 4 zadania.
Aby ułatwić rozwiązanie zadań przygotowałyśmy dla Was „słowniczek” wyrazów z „rz” niewymiennym do zapamiętania na początku.
Najpierw należy wydrukować zadania.
Rozwiązując krzyżówkę trzeba w wolne pola wpisywać wyłącznie wyrazy rozpoczynające się na „rz”.
Uwaga! Nie będzie łatwo – czasem trzeba skorzystać ze skojarzeń i nie zawsze nasza podpowiedź w
krzyżówce jest oczywistą wskazówką.
Zadanie Wykreślanka polega na odszukaniu wszystkich wyrazów znajdujących się po prawej stronie.
Druga część serii „Poćwicz z nami” obejmuje:
1)
2)
3)
4)

Zadanie 1: Krzyżówka dla uczniów klas V-VIII i starszych.
Zadanie 2:Krzyżówka dla uczniów klas II – IV szkoły podstawowej.
Zadanie 3:Wykreślanka dla uczniów klas II – VIII i starszych.
Zadanie 4:Labirynt – dla wszystkich chętnych, w dwóch wersjach – trudniejszej i łatwiejszej
(dla młodszych). Czy potraficie wyjść z niego i odszukać po drodze ukryte w wyrazy z „rz” na
początku?

Rozwiązując krzyżówkę utrwalisz pisownię wyrazów z „rz” niewymiennym na początku.W 3 i 4
zadaniu doskonalimy również umiejętność czytania i spostrzegawczość.
Po wykonaniu jednego zadania lub kilku zadań - możesz wysłać rezultaty swojej pracy na pocztę
Poradni (info@pppciechanow.pl). W tytule wiadomości e-mail napisz: POĆWICZ Z NAMI – 2, ułatwi
to nam pracę.
Po otrzymaniu twojego e-mail’ a na adres, z którego napisałeś do nas zadanie zostanie wysłany dla
Ciebie klucz odpowiedzi. Skorzystaj z niego i sprawdź czy wszystkie zadania rozwiązałeś dobrze. Po
sprawdzeniu, wyrazy, z którymi miałeś problem wypisz powiększonymi literami na dużej kartce papieru i umieść w widocznym miejscu, by móc często na nie spoglądać.
W wiadomości e-mail podaj swoje imię i nazwisko oraz dzień tygodnia i godzinę zajęć w Poradni, w
których bierzesz udział. Dzięki temu informacja o wykonaniu przez ciebie zadania trafi do osoby prowadzącej zajęcia.
Kiedy spotkamy się na zajęciach w Poradni, będziesz mógł pochwalić się wynikami i porównać swoje
wyniki z rezultatami innych.
Powodzenia przy wykonywaniu zadań!
Uwaga! Każda osoba przesyłająca rozwiązania zadań na naszą pocztę otrzyma grę Dobble z wyrazami
z „rz” na początku (do wydrukowania i wycięcia).
Przygotowanie materiałów:
Wiesława Machul
Anna Sacherska

Słowniczek wyrazów z „rz” niewymiennym na początku
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1) Krzyżówka dla uczniów klas V-VIII i starszych.

2) Krzyżówka dla uczniów klas II – IV szkoły podstawowej

3) Wykreślanka

4) Labirynt – dla chętnych. Wersja trudniejsza.
Przejdź przez labirynt odszukując po drodze wyrazy z „rz” niewymiennym na początku. Powodzenia!
Możesz wypisywać wszystkie odszukane wyrazy z „rz” na początku.

Labirynt – wersja łatwiejsza.
Przejdź przez labirynt odszukując po drodze wyrazy z „rz” niewymiennym na początku oznaczające
nazwy roślin. Powodzenia!
Możesz wypisywać wszystkie odszukane wyrazy z „rz” na początku.

