
Dzień dobry!

EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

Witam  Was  po  świętach,  mam  nadzieję,  że  wszyscy  są  zdrowi  i   mimo  innego
sposobu  spędzania  świąt  nie  nudziliście  się  zbytnio.  Wracamy  do  pracy,  dzisiaj
ciekawy temat, będziemy uczyć się o zabytkach Krakowa. Kraków jest  to piękne
stare miasto leżące w Małopolsce, czyli niedaleko nas. Na pewno wielu z Was było w
Krakowie, ale  czy mieliście okazję zwiedzać jego zabytki? Zwiedzanie miasta nie
jest proste, żeby zapamiętać wiele z  wycieczki trzeba:

1. Skupić swoją uwagę na tym, na co patrzymy!   
2. Jeżeli zwiedzamy z przewodnikiem, należy go słuchać!
3. Pamiątki, lody i inne atrakcje zostawić na czas wolny!

Na początek proponuję film o zabytkach Krakowa.  

https://www.youtube.com/watch?v=m1uTRmL9Eik

Jeżeli  uważnie  oglądaliście  film,  dowiedzieliście  się  wielu  ciekawych  rzeczy
o  Krakowie i  jego zabytkach.  A jak wykorzystał  wycieczkę Kuba? Przeczytajcie
tekst z podręcznika ze str. 26-28. Mam nadzieję, że przeczytaliście samodzielnie
i potraficie odpowiedzieć na pytania zamieszczone pod tekstem.  

Wykonajcie w ćwiczeniach zadanie 1., str. 28. 
Zadanie 3., str. 29. to redagowanie pisemnej wypowiedzi, możecie zacząć od słów:
Podczas zwiedzania turysta powinien… Pamiętajcie o przecinkach i kropce na końcu
wypowiedzi.
Na stronie 30. w ćwiczeniach zamieszczony jest plan Starego Miasta w Krakowie.
Przyjrzyjcie się dokładnie, poczytajcie nazwy ulic, zabytków i pomników Krakowa.
W dolnym prawym rogu jest  legenda, czyli objaśnienie symboli użytych na planie.
Zadaniem  głównym dzisiejszego  dnia  będzie  wykonanie  zadania  8.,  ze  str.,  31.
Rozwiązań oczywiście będzie wiele. Ciekawa jestem jak sobie poradzicie!  

https://www.youtube.com/watch?v=m1uTRmL9Eik


EDUKACJA MATEMATYCZNA

       W dalszym ciągu doskonalimy dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 z
przekroczeniem progu dziesiątkowego.  Pamiętajcie,  że  jest  to  ważna umiejętność,
każdy musi się tego nauczyć. Nie jest ważne jakim sposobem. Możecie dodawać w
pamięci albo rozpisywać wybranym sposobem. 
 
Wykonaj zadania z ćwiczeń do matematyki: 1.,2.,3.,4., str.26 i 27.

Zadania  5. i 6. są dla chętnych!

EDUKACJA PLASTYCZNA

Korzystając z ilustracji w podręczniku lub innych źródeł (albumy, atlasy, Internet)
wykonajcie ilustrację wybranego zbytku Krakowa. Technika jest dowolna, może być
również  szkic  (czyli  tylko  ołówek).  Jeżeli  zdecydujecie  się  na  szkic,  oczekuję
rysunku, na którym będzie wiele szczegółów. 

Do odesłania:

edukacja polonistyczna  zadanie 3., str. 29 i  8., str., 31 

edukacja matematyczna zadanie 1., 26 i  4., str. 27

No i oczywiście RYSUNEK!

POWODZENIA!


