
  

 

 

Mój drogi/a!  

 Bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas, pracę 

i zabawę. Jestem z Ciebie bardzo dumna, za to jak wiele 

osiągnąłeś/aś w ciągu tych 3 lat. 

Przypomnijmy sobie jak to było.:) 

 W pierwszej klasie poznaliśmy litery, głoski i sylaby. 

Nauczyliśmy się literować, głoskować i sylabować nawet 

najtrudniejsze wyrazy (takie jak aligator, czkawka, czy 

małomiasteczkowy). Oprócz tego nauczyliśmy się pisać polskie 

litery, a także czytać proste teksty. Popatrzcie jeden rok a tyyyle 

nowych umiejętności. Oczywiście należą się brawa.☺ 

 W drugiej klasie w dalszym ciągu utrwalaliśmy naukę czytania 

i pisania wyrazów oraz zdań. Poznaliśmy tajniki i zasady ortografii 

liter „h” i „ch”, „rz” i „ż”, „u” i „ó”. Dzięki temu wiemy doskonale 

jak pisze się żaba i rzeka, i nikt nam nie wmówi, że wiewiórka 

pisze się przez „u”. Nauczyliśmy się kiedy piszemy wielką literę, 

kiedy „ś” a kiedy „si”. 

 To jest tylko mała część rzeczy i wiadomości jakie zdobyliśmy 

w klasie 2. Prawda, że jest tego bardzo dużo? Gdzie to się 

wszystko zmieściło w naszych głowach? 😊😊 

  



 

 

Teraz pora na klasę 3. A co tutaj się działo… Oj, działo się 

działo. Każdy z nas pamięta te niekończące się dyktanda, dyktanda 

i jeszcze raz dyktanda. Jednak dzięki tym dyktandom zaczęliśmy 

pisać własne krótkie streszczenia i opowiadania. Potrafimy 

przepisywać wyrazy bez kopiowania ich czy to z książki czy tablicy 

tylko z PAMIĘCI.  

A to jeszcze nie wszystko. Poznaliśmy co to są części mowy. 

Kilka miesięcy temu nie wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje, a 

teraz każdy z nas powie i wie co to jest rzeczownik, czasownik 

i  przymiotnik. Ogromne gratulacje!!!  

Przez ten wspólnie spędzony czas obchodziliśmy wiele 

uroczystości, czy to urodziny, czy święta, które bardzo nas do 

siebie zbliżyły. Spędziliśmy wiele cudownych i kreatywnych chwil, 

które na długo pozostaną w mojej pamięci. Bardzo Ci za nie 

dziękuję. 

Na koniec naszej wspólnej przygody życzę Ci, żebyś zawsze 

wierzył/a w swoje ogromne umiejętności. Dalej zdobywaj wiedzę, 

odkrywaj świat, bądź chłonny/a wiedzy, a przede wszystkim bądź 

dumny/a z tego, że jesteś POLAKIEM, POLKĄ. 

 

Pozdrawiam i gorąco ściskam  

Pani Magda Hickiewicz 

 

  

   


