
Dzień dobry!

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Dzisiaj  będziemy zadawać  sobie  pytanie,  co  to  są  zabytki?  Pierwsze  skojarzenie
prawie  każdego  z  nas,  to  stare  budowle.  Okazuje  się  jednak,  że  nie  koniecznie.
Zabytkami  mogą  być  również  przedmioty  codziennego  użytku,  książki,  tkaniny,
figurki a nawet rośliny. Popatrzcie teraz na ilustracje w podręczniku na str. 30. i 31.
Ilustracje i tekst nawiązują do tego o czym do Was piszę.

Wyszukałam dla Was kilka krótkich i mam nadzieję bardzo ciekawych filmików.

https://www.youtube.com/watch?v=kpkTk5VXO1I

https://www.youtube.com/watch?v=qfzxrt66cQE

https://www.youtube.com/watch?v=mBFS7k1hMVE

https://www.youtube.com/watch?v=B1XIFWrQW_c

I troszkę nowsza historia, tą pamiętają nie tylko dziadkowie, ale i może niektórzy
rodzice. Zapytajcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=tz7ivVcBRsc

Bardzo Was  proszę abyście się pięknie nauczyli czytać tekstu ze str. 30. i 31. Może
ktoś wyśle mi nagranie? ZACHĘCAM!

W ćwiczeniach są tylko dwa zadania. Wykonajcie 1. zadanie ze str. 32. Tu nie będzie
większych problemów.

A potem zadanie 2. str.32. 
• Tutaj należy zastanowić się co można zwiedzać a co oglądać?
• Jak myślicie? 
• Podpowiem Wam, że: 

Zwiedzać można większe obiekty np.:  stare miasta i skanseny (czyli wsie),
zamki i pałace, ogrody i parki… 
Oglądać można figurki, obrazy, tkaniny i przedmioty codziennego użytku np.:
porcelanę, garnki, sprzęt w kuchni…

• Mając taką wiedzę spróbujcie wymyślić: 
Co Adam mógł zwiedzać? 
A co mogła oglądać Kinga?

https://www.youtube.com/watch?v=mBFS7k1hMVE
https://www.youtube.com/watch?v=tz7ivVcBRsc
https://www.youtube.com/watch?v=qfzxrt66cQE
https://www.youtube.com/watch?v=kpkTk5VXO1I
https://www.youtube.com/watch?v=B1XIFWrQW_c


EDUKACJA TECHNICZNA

Proponuję wykonać taką ramkę na  zdjęcia jak jest pokazana na w ćwiczeniach 
na str. 33.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Dzisiaj ostatni dzień na utrwalenie dodawania w zakresie 100.

Wykonajcie samodzielnie w zeszycie (dowolnym sposobem) takie działania. Rodzice
mogą Wam poprawić, ale tak żeby było widać gdzie mieliście pomyłki. LICZĘ 
WASZĄ UCZCIWOŚĆ!

45+28=
35+24=
69+18=
65 + 7=
37+29=
15+25=
24+19=
18+24=
34+56=
66+28=

 W ćwiczeniach wykonajcie zadanie 2.,str. 28. Dla chętnych zadanie 9., str29.

Do odesłania

edukacja polonistyczna  - zadanie 2., str 32
edukacja matematyczna – zadanie z zeszytu
zachęcam do nagrywania postępów w czytaniu


