
Dzień Dobry!!!

Witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie świątecznej. Tak bardzo jestem
ciekawa  jak  minęły  Wam  te  inne  w  tym  roku  święta.  Miałam  nadzieję,  że  już
spotkamy się w szkole, ale cóż jest inaczej i musimy się z tym pogodzić. Uważam, że
trochę odpoczęliście, jesteście zdrowi i będziecie dziś pięknie pracować.

Edukacja polonistyczna

Temat: Doktor Dolittle. Poznajemy bohaterów.

Dzisiaj  rozpoczynamy  przygodę  z  doktorem  Dolittle.  Nie  wiem  czy  wszyscy
przeczytali  już  lekturę,  mieliśmy  ją  omawiać  w  klasie,  ale  musimy  zdalnie.  Na
początku obejrzyjcie film i postarajcie się zapamiętać imiona głównych bohaterów.
Miłego oglądania. 

https://www.youtube.com/watch?v=RLD1fTX9-
_0&t=6s&fbclid=IwAR2ZFxicRw_4SXTzjji6woEWHp0rCHjJ66cz3EUwPkyiDxbE
BnWyMzJCSUs 

Możecie zapoznać się z fragmentem lektury w podręczniku s. 48 i 49.

Postarajcie się wykonać jak najwięcej ćwiczeń na s. 44 i 45.

A teraz proszę, abyście w zeszytach do j. polskiego zapisali bardzo starannie: Lekcja,
data, temat i taką notatkę:

Jan Dolittle był doktorem nauk medycznych. Leczył ludzi, którzy go znali
i  szanowali.  Najbardziej  na  świecie  kochał  zwierzęta.  Wiele  z  nich
mieszkało  w  jego  domu  i  gospodarstwie.  Miłość  do  nich  sprawiła,  że
zrezygnował z leczenia ludzi i zajął się uzdrawianiem zwierząt. Znał ich
mowę i doskonale je rozumiał, co znacznie ułatwiało mu pracę.

Poproście  osobę  dorosłą  o  zrobienie  zdjęcia  tej  notatki  i  przysłanie  go  na  moją
pocztę.

Edukacja muzyczno – ruchowa

Teraz może krótka przerwa na zabawę przy piosence:

https://www.youtube.com/watch?
v=xm93WFJ7bNs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0j_1EWJKIcpDw3p5GrG1e859
Qhg8VV4XMnQ6lFaQMmYngbFzT6OLP3MSY
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Edukacja matematyczna

Temat: Zapisywanie i odczytywanie liczb czterocyfrowych. 

Otwórzcie  podręcznik  na  stronie  126  i  zapoznajcie  się  z  liczbą  czterocyfrową,  a
następnie w zeszytach do matematyki zapiszcie: Lekcja, data i temat 

i wykonajcie zadania 2, 3, 4 i 5.

Poproście osobę dorosłą o zrobienie zdjęcia tych zadań w zeszytach i przysłanie go
na moją pocztę.

Proszę, abyście jeszcze wykonali w  ćwiczeniach trzy dowolne zadania ze stron 30-
31. Reszta zadań przeznaczona jest dla chętnych. 

Co wysłać: notatkę z j. polskiego i zadania (2 – 5)  z zeszytu do matematyki. 

To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam Was –
Wychowawczyni.


