
Wtorek, 31 marca 2020 r. 

Dzień dobry, kochani ! 

Jak się dziś czujecie? Czy wszystko w porządku? Mam nadzieję, że jest dobrze.  

 

Dzisiaj proponuję, aby zastanowić się wspólnie nad reklamą: 

1. Odpowiedzcie na moje pytania: 

- Czy macie swoje ulubione reklamy? 

- czy często kupujecie reklamowane produkty? 

- co myślicie o ich jakości? 

-czy reklama zawsze mówi nam prawdę? 

- czy reklamowane produkty  są zawsze dobre? 

- czy warto wierzyć we  wszystko, co brzmi w reklamach? Dlaczego? Jak sądzicie? Uzasadnijcie swoje 

zdanie. Porozmawiajcie ze swoimi najbliższymi na ten temat. 

 

2. Teraz proponuję, abyście obejrzeli dokładnie i przeczytali komiks w podręczniku na str. 18-19. 

Przeczytajcie pytania pod tekstem i odpowiedzcie na nie. 

3. Wykonajcie ćwiczenie 1 na str. 18 w karatach ćwiczeń. Pamiętajcie o pięknym, starannym piśmie. 

Jeżeli ktoś z Was będzie miał trudność z tym zadaniem – zadzwońcie do mnie pod numer telefonu: 

502 139 574. Chętnie pomogę  

4. Przypomnijcie sobie naszą akcję „Śniadanie daje moc”. Rozmawialiśmy wówczas o zasadach 

zdrowego odżywiania. Zdobyte wiadomości pomogą Wam wykonać zadanie nr 2 na str. 19.  

A dodatkowo proponuję, abyście obejrzeli dwa bardzo ciekawe i wartościowe filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=YFpSjSzHIV8 

https://www.youtube.com/watch?v=sFk0LHCyVvs 

5. Porozmawiajcie z Rodzicami o tym, czego dowiedzieliście się z filmików.  

Teraz trochę matematyki.  

1. Czy pamiętacie o codziennym ćwiczeniu rachunku pamięciowego? To bardzo ważne, aby 

doskonalić swoje umiejętności. Pamiętajcie  - TRENING CZYNI MISTRZEM !!!  A także: NAUKĄ 

I PRACĄ LUDZIE SIĘ BOGACĄ !!!  

2. Wykonajcie zadania 1-3 na str. 14. Jako dodatkowe możecie również zrobić zad. 5 i 6 na str. 

15.  

https://www.youtube.com/watch?v=YFpSjSzHIV8
https://www.youtube.com/watch?v=sFk0LHCyVvs


Za pracę dodatkową wykonaną poprawnie możecie otrzymać 6. Powodzenia  

Na koniec pracy proponuję kilka ćwiczeń gimnastycznych: Wykonajcie: 

 10 podskoków; 

 10 pajacyków; 

 10 przysiadów; 

 10 skoków jak zajączek; 

 10 wyrzutów nóg do góry z pozycji na czworakach (uwaga na bezpieczeństwo!!!); 

 Poturlajcie się po podłodze; 

 Poczołgajcie się po podłodze; 

 Przeczołgajcie się 3 razy pod nogami krzesła (najpierw poproście Rodziców o zgodę); 

 Popchnijcie  piłkę głową w stronę ściany; 

Na koniec zaśpiewajcie ulubioną piosenkę  Możecie przy tym użyć wykonanych przez siebie w 

poprzednim tygodniu instrumentów. Byłam nimi zachwycona  A może ktoś przyśle mi filmik? 

 

 

Na dzisiaj to już wszystko. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Wasza wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 

 

 

 

 


