
Środa 1 kwietnia 2020 r.  

Dzień dobry Kochani  

Czy pamiętaliście, że 1 kwietnia to Prima Aprilis?  Ciekawa jestem, jakie żarty wymyśliliście dzisiaj? 

Tymczasem dzisiaj podczas naszej nauki  – poważny temat: Zakupy, promocja, gratis.  

Chciałabym, abyście: 

 zastanowili się zad znaczeniem wyrazów : „promocja”, „gratis”, „okazja”; 

 porozmawiali z Rodzicami  lub rodzeństwem na temat odpowiedzialnych zakupów; 

 przypomnieli sobie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu w dużych sklepach, 

supermarketach oraz galeriach handlowych; 

Dzisiaj również: 

 poznacie nowe pojęcie: „kąt prosty” ; 

 powtórzycie sobie wiadomości na temat prostokąta i jego charakterystycznych cech; 

 poćwiczycie zamianę czasowników w czasie teraźniejszym na czasowniki w czasie przeszłym 

oraz układanie zdań we właściwej kolejności; 

 nauczycie się pisać ogłoszenie. 

Te wszystkie umiejętności przydadzą się Wam nie tylko na lekcjach języka polskiego oraz matematyki 

w starszych klasach, ale również w całym życiu. Czy ktoś z Was umie przewidzieć kiedy i gdzie? Dajcie 

mi znać, proszę jakie macie propozycje na wykorzystanie zdobytych dzisiaj wiadomości. Jestem 

bardzo ciekawa Waszych pomysłów  Możecie wykonać listę takich pomysłów. To ZADANIE 

DODATKOWE. 

Ale najpierw praca  

Oto zadania na dziś: 

1. Przeczytajcie czytankę pt. „Basia i pieniądze” – podręcznik str. 20-21; 

2. Odpowiedzcie na pytania pod tekstem. 

3. Zastanówcie się również na zagadnieniami: 

 Dlaczego mama zdenerwowała się, gdy dzieci oddaliły się od niej w sklepie? 

 

4. Znajdźcie w tekście fragment, w którym mama wyjaśnia znaczenie słowa „gratis”. 

5. Wykonajcie ćwiczenia 1 i 2 na str. 20 oraz 5 na str. 21 w Kartach ćwiczeń.  

6. Teraz proponuję, abyście spojrzeli na stronę 22. Spróbujcie napisać ogłoszenie, wykorzystując 

zgromadzone w ramce wyrazy.  

7. ZADANIE DODATKOWE. Zastanówcie się, jakie inne ogłoszenie moglibyście napisać? Gdzie 

najlepiej byłoby je umieścić? Kto napisze na dodatkowej kartce? Proszę o foto  

 

Teraz proponuję krótką przerwę na ćwiczenia ruchowe. Zajrzyjcie na stronę 

https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g i poćwiczcie kondycję  

https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g


8. Czas na matematykę. Zajrzyjcie do podręcznika na str. 106. Przeczytajcie, proszę komentarz 

na temat katów prostych. Dowiecie się z niego, co jest kątem prostym, a co nie jest.  

9. Przeczytajcie również informacje na temat prostokątów. Proponuję, abyście zastanowili się 

nad problemem w ćwiczeniu 2. Która z figur nie jest prostokątem? Dlaczego? Uzasadnijcie 

swoje zdanie. 

10. Teraz już potraficie znaleźć kąty proste oraz prostokąty. Aby poćwiczyć i doskonalić tę 

umiejętność wykonajcie w Kartach matematycznych ćwiczenia 2 i 3 na str. 18 oraz 5 i 6 na str. 

19. 

11. Na koniec dnia proponuję wykonanie pracy plastycznej. Wytnijcie dowolna ilość 

prostokątów, ułóżcie z nich dowolną kompozycję. Przyklejcie ją na kartce bloku rysunkowego 

i nadajcie tytuł. Udanej zabawy  Proszę o foto   

Pamiętajcie proszę, że zadania dodatkowe to tylko moja propozycja. Nie są one obowiązkowe. Jednak 

dla najbardziej pracowitych dzieci, będzie nagroda w postaci oceny 6. Powodzenia !!! 

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Wasza wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 

 


