
Dzień dobry trzecioklasiści!!!

Sądzę,  że wczoraj  poradziliście sobie z zadaniami i  chyba nie było ich tak dużo.
Dzisiaj  zaczniemy trochę inaczej,  ale tak, jak najczęściej  pracujemy w szkole,  od
królowej nauk – matematyki.

Edukacja matematyczna

Temat: Liczby czterocyfrowe typu: 3006, 5040.

Wczoraj  poznaliście  liczby  czterocyfrowe.  Pamiętacie  z  pewnością  naszą
lokomotywę w klasie z wagonami jedności,  dziesiątek, setek i  tysięcy. Pamiętacie
również,  że  liczby  zapisujemy  za  pomocą  cyfr,  ale  również  możemy  je  zapisać
słownie (można popełnić wiele błędów – zmiękczenia).

Otwórzcie  podręcznik  na  s.  127  i  ustnie  wykonajcie  zad.  1.  i  2.  Następnie  w
zeszytach do matematyki zapiszcie: Lekcja, data, temat i wykonajcie zadanie 3. i 4. z
podręcznika. 

Uwaga! W zadaniu 3. zapiszcie liczby słownie i za pomocą cyfr, a w zad. 4. podane
daty również za pomocą cyfr i słownie. Możecie jeszcze dopisać dzisiejszą datę. 

A teraz poćwiczcie jeszcze wykonując ćwiczenia na s.  32-33. Zadania 5 – 10 dla
chętnych, ale sądzę, że wszyscy dacie radę. Zachęcam, bo trening czyni mistrza.

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza

Temat: Uwaga! Zwierzęta!

Zapoznajcie  się  dokładnie  z  tekstem  z  podręcznika  na  s.  50  –  51.  Polecam  też
wszystkim krótki filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs 

Poćwiczcie tę pozycję kilka razy!!!

W zeszytach do j. polskiego za piszcie: Lekcja, data, temat i taką notatkę:

Nie należy dotykać nieznanych zwierząt domowych i dzikich!
Zwierzęta mogą być nosicielami niebezpiecznych chorób!
Zachowaj ostrożność nawet w kontaktach ze zwierzętami, które znasz!

Chciałabym, abyście zapoznali się też z:
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,weterynarz,19173697 

https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,weterynarz,19173697


Myślę, że bez problemów poradzicie sobie z zadaniami w ćwiczeniach s. 46 -47.  
W ćw. 2. rozwiążcie tylko krzyżówkę nie układajcie zdania z uzyskanym hasłem.

Abyście dobrze i samodzielnie wykonali ćw. 3. przypominam:
Rzeczownik – kto? to? lub co? to?
Czasownik – co robi? lub co się z nim dzieje?
Przymiotnik – jaki? jaka? jakie? 
Przysłówek – jak?

Ćwiczenie  4.  zapiszcie  bardzo  starannie  w  zeszytach.  Możecie  też  podkreślić
poszczególne części mowy kolorami z ćw. 3.

Powodzenia!!!

 Co wysłać: 
➔ ćwiczenia do matematyki s. 32.
➔ notatkę i ćw. 4. z zeszytu do j. polskiego.

To wszystko już na dzisiaj. Pozdrawiam  Was serdecznie.
Wychowawczyni.


