
Dzień dobry!

EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA

Jesteśmy ciągle w kręgu tematu „Zakupy”

Spróbuj przeczytać tekst  z  podręcznika pt.  „Basia i  pieniądze”  str.  20 i  21,
odpowiedz ustnie na pytania.

1. Z kim Basia pojechała do sklepu?
2. Co Basia chciała kupić?
3. Co znaczy słowo „gratis”?, czy dostaniemy w sklepie coś za darmo?

Promocje w sklepach to są trudne sprawy, nawet niektórzy dorośli się na nie
nabierają. Hasło PROMOCJA często tylko z pozoru wygląda dobrze. Myślę, że
przede wszystkim powinniśmy kupować to, co jest nam POTRZEBNE .

Pamiętacie z poprzedniej lekcji, na jakie pytania odpowiada czasownik? 

Tak, czasownik odpowiada na pytanie - co robi?  -  idzie, jedzie, bawi się,
leży.

Zadanie 1.

W ćwiczeniue 1.  ,  str.  20  (ćwiczenia do ed.  polonistycznej  )  należy nakleić
zdania w odpowiedniej kolejności (tak jak wyglądają zakupy w dużym sklepie),
wykonaj to ćwiczenie. 

Wykonaj ćwiczenie 2.,str. 20.

 Jak zamienić zdania w czasie teraźniejszym na zdania w czasie  przeszłym?

Wzór:
 Biorę towary z półki i wkładam do koszyka. - czas teraźniejszy

Wzięłam towary z półki i włożyłam je do koszyka. - zamieniłam na czas 
przeszły, piszą dziewczynki.



 Wziąłem towary z półki i włożyłem je do koszyka. - zamieniłam na czas czas
przeszły, piszą chłopcy.                    

Jak widać najważniejsze to odnaleźć czasowniki i tylko je zamienić!

Zadanie 2.

Napiszcie ogłoszenie, Ćwiczenie 6., str.22

Pamiętaj!, że każde ogłoszenie powinno odpowiadać na 5 pytań, może 
zmieniać się ich kolejność. W  naszym przypadku kolejność będzie następująca:
1. Kiedy? 
2. Kto?
3. Gdzie?
4. Co zgubiła, 
5. Jak się skontaktować? ( Zapiszcie tak: Proszę o kontakt, mój numer tel.: 123
456 789.)

Bardzo proszę o samodzielną pracę, nawet jeśli będą błędy, nic się nie dzieje.
Chciałabym żebyście sami napisali   ogłoszenie.  

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Przypomnienie  znaków rzymskich

I   II    III    IV   V    VI   VII   VIII   IX   X    XI    XII
1   2     3      4     5     6      7        8     9    10   11     12

Zadanie 1.

Zapisz w zeszycie daty, które są początkiem pór roku. Możesz skorzystać z 
podręcznika str. 105.



Pamiętaj! - 1 tydzień to 7 dni
                    2 tygodnie to 2 x 7 = 14
                    3 tygodnie to 3 x 7 = 21
                    4 tygodnie to 4 x 7 = 28

Jeżeli ktoś wyjechał wieczorem, 
to tego dnia nie liczymy do pobytu.

Zadanie 2.

Ćwiczenie 4. str 16.
Ćwiczenie 7.str 17.

Do odesłania:
● ogłoszenie,
● ćw. 4. i 7.

POWODZENIA! 


