
Dzień dobry!!! 

Dzisiaj zaczniemy od podręcznika. Na stronie 18. i 19. jest komiks. Przeczytajcie go 
i zastanówcie się, co autor chciał nam przekazać?

Spróbujcie zastanowić się, czy w Waszym przypadku, kiedyś tak nie było? Czy nie 
ulegliście reklamie i nie próbowaliście jej całkowicie uwierzyć?

Myślę, że każdy z nas miał takie chwile słabości, nawet najbardziej rozsądni ludzie 
kiedyś dali się omamić reklamie.  

ZAPAMIĘTAJCIE!!!

Nic w życiu nie przyjdzie samo,
aby osiągnąć sukces, musimy włożyć w niego dużo pracy:

1. Musimy zdrowo się odżywiać.
2. Ruszać się na świeżym powietrzu.
3. Uczyć się, czytać książki, rozwijać wszystkie talenty, którymi zostaliśmy 
obdarowani.

 KAŻDY MA JAKIŚ TALENT!!!

JEŻELI KTOŚ OFERUJE PRODUKT I MÓWI,
 ŻE BĘDZIEMY ZDROWI, PIĘKNI I MĄDRZY BEZ WYSIŁKU,

 TO NA PEWNO KŁAMIE!!!

Zadanie 1.

Otwórz ćwiczenia do edukacji polonistycznej, patrząc na piramidę posłuchaj o czym 
mowa w prezentacji:  https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw  Uzupełnij 
Piramidę naklejkami.

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw


Zadanie 2.

Czy wyraz oglądanie jest czasownikiem?
   

Nie! Odpowiada on na pytanie - co?  Czyli:      co?-oglądanie,  
 

                                                             tak samo:              co?-podjęcie,
                                                                             co?-zjadanie,

                                                                             co?-słabnięcie,
                                                                              co?-przyjście.

      Czasowniki     odpowiadają na pytanie-  co robi?    Czyli:    co robi? -ogląda.

                 tak samo:           co robi? - podejmuje,
co robi? - zjada,

co robi? - słabnie, 
co robi? -przychodzi.

Waszym zadaniem będzie przekształcić punkty planu ( wyrażenia bez czasownika) w 
zdania (wyrażenia z czasownikiem), przekształcić wyrazy:

oglądanie na oglądają
podjęcie na podejmują 
zjadanie na…   ( i tak podobnie, według wzoru).

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 Wykonaj zadanie 1. i 2., str. 14
                 zadanie 5. i 6., str 15

 Przepisz do zeszytu i oblicz, możesz rozpisać wzór 31-5=31-1-4=30-4=26  lub 
obliczyć w pamięci. Wybór należy do Ciebie! Pamiętaj, że uczysz się dla siebie, a 
takie obliczenia musisz wykonywać samodzielnie.

27-9 =
43-7=
64-5=
36-9=
56-7=
52-4=
43-8=



EDUKACJA PLASTYCZNA
  

    Wykonaj PIRAMIDĘ ZDROWEGO ŻYWIENIA. Możesz zrobić to na większym
formacie niż zwykły blok rysunkowy i na kolorowej kartce lub szarym papierze. To
wszystko zależy od tego co masz w domu. Możesz też  narysować produkty lub je
nakleić, wykorzystując gazety, stare niepotrzebne zeszyty ćwiczeń. 
    Wybierz z tych produktów jeden, wymyśl hasło reklamowe do niego. Zapisz go lub
naklej pod piramidą.  Staraj się napisać prawdę o tym produkcie.  

Zadania do odesłania:
• ćwiczenie1., str.18,
• zadania z zeszytu do matematyki,
• piramida.

Zadania należy nadesłać do piątku. 

POWODZENIA!

 


