
Piątek, 27 marca 2020 r. 

Dzień dobry  Jak Wam minął dzień? Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. 

Widziałam wczoraj Wasze nadesłane prace. Jestem z Was bardzo zadowolona . Wszystkie dzieci 

sumiennie wykonują swoje zadania. To bardzo dobrze  

 

Dzisiaj opracujemy bardzo ciekawy temat: PIENIĄDZE.  

 Poznacie: 

- historię pieniądza; 

- znaczenie pieniędzy; 

- sposoby wykonywania obliczeń pieniężnych; 

 Nauczycie się znaczenia słów i wyrażeń: „bank”, „towar”, „banknot”, „moneta”, „środki 

płatnicze’, ‘produkt”, „usługa”, „wymiana towarowa”. 

 Będziecie układać zdania zgodnie z logiczną kolejnością i w ten sposób poszerzycie swoje 

umiejętności językowe. 

 Będziecie również doskonalić umiejętności wykonywania obliczeń pieniężnych, przy okazji 

doskonaląc rachunek pamięciowy. 

 

Życzę Wam powodzenia !!! 

 

1. Przeczytajcie uważnie tekst w podręczniku na str. 14-15.  

2. Odpowiedzcie na pytania 1 i 2 na str. 15. 

3. Jeśli macie w domu monety i banknoty pochodzące z innych krajów – obejrzyjcie je i 

porównajcie. Czy są podobne? Czym się różnią? Jakie mają nominały? Co to jest „nominał”? 

4. Zastanówcie się, gdzie można znaleźć informację na temat znaczenia słów:  „bank”, „towar”, 

„banknot”, „moneta”, „środki płatnicze’, ‘produkt”, „usługa”, „wymiana towarowa”. 

Wyszukajcie  ich definicje.  Wystarczy jeśli wybierzecie 2-3 słowa. 

5. Zajrzyjcie teraz do Kart ćwiczeń na stronę 14 i 15, wykonajcie ćw. 1,4, 5.  

6. Do zeszytu przepiszcie przysłowia ze strony 14, ćw. 3. Postarajcie się pisać pięknie, 

estetycznie, pamiętając o zasadach wzorowej kaligrafii.  

7. Porozmawiajcie z rodzicami lub innymi bliskimi o znaczeniu tych przysłów. 

 

8. Teraz proponuję chwilę przerwy. Posłuchajcie w Internecie pięknej muzyki Antoniego Vivaldi 

„Cztery pory roku. Wiosna” https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

 Czy potraficie określić, jakie instrumenty słychać w tym wykonaniu?  

 

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


9. Teraz popracujemy z matematyką. Zajrzyjcie do podręcznika na stronę 104. Wykonajcie 

ćwiczenie 1. 

10. Aby doskonalić umiejętności wykonywania obliczeń pieniężnych, proponuję abyście zrobili 

ćw. 3 na str. 12 w Kartach matematycznych. 

11. Dla doskonalenia Waszych  umiejętności rachunkowych proponuję jeszcze ćwiczenie 1 i 2. Ale 

potraktujcie je jako ZADANIA DODATKOWE.  

I to już prawie koniec dzisiejszej pracy. Porozmawiajcie jeszcze z najbliższymi na temat: 

 Czego nowego dowiedzieliście się dzisiaj podczas naszych lekcji? 

 Co było najciekawsze? 

 Co wzbudziło Wasze szczególne zainteresowanie? 

 O czym chętnie dowiedzielibyście się więcej? 

 Gdzie na ten temat można znaleźć informację? A może wyszukacie jakieś ciekawostki 

na temat pieniędzy?  Jeśli ktoś z Was opracuje ciekawie ten temat- proszę przyślijcie 

informacje do nas wszystkich. To także będzie ZADANIE DODATKOWE. Oczywiście, 

nie zapomnę o właściwej ocenie   

Jako zadanie obowiązkowe potraktujcie  piękne czytanie tekstu „Historia pieniądza”. A kto lubi 

czytać więcej – proponuję  ZADANIE DODATKOWE ; „Trampki dla Cyryla” ze strony 86 w podręczniku. 

Nie zapomnijcie przysłać mi filmików z Waszym czytaniem  Przy ocenianiu czytania będę zwracać 

uwagę na poprawność odczytu, płynność oraz intonację.  

Mam również dla Was dwa pomysły na czas wolny w domu:   

1. Zabawa w sklep; 

2. Gra w MONOPOLY (jeśli, ktoś posiada w domu); 

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Wasza wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 

 

 

 


