
Dzień dobry!

Dzisiaj  wyruszamy w odległą podróż z doktorem Dolittle i  poznamy kontynent –
Afryka. Czeka nas dużo wiadomości i ………….. pracy.

Wyruszamy! Ahoj przygodo!!!

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza

Temat: Doktor Dolittle. Wielka podróż.

Na początek posłuchajcie piosenki (kto zna może śpiewać):

https://www.youtube.com/watch?v=wL9UWODX9Cs

Przypomnijcie sobie ten rozdział lektury, a jeżeli nie pamiętacie albo nie czytaliście
go, to przeczytajcie w podręczniku s. 53 lub posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=LqMilWbBY2o&feature=youtu.be 

Sądzę, że zadania w ćwiczeniach s.48 – 49 nie sprawią Wam trudności. Wykonajcie
ćwiczenie 1, 3 i 4. (pozostałe są dla chętnych). 

Przygotowałam dla Was jeszcze trzy filmiki przybliżające ten kontynent, ale jeżeli
nie chcecie ich oglądać, to zapoznajcie się z tekstem w podręczniku na s. 54 - 57:

https://www.youtube.com/watch?
v=h2o1DEMu_So&fbclid=IwAR14WZGbMNNGI8Rvl8sPkwSTPmYT7eFhQv6zcz
kY59HJj4AR9SF0y5uc4Cs

https://www.youtube.com/watch?
v=ikmWnxbfJ9c&fbclid=IwAR0vNc2_k2cLN3VpLLZoYPJwOiz4nhQK_hsjXZF32ZhI6EffaBaBg
Oh2YZk

https://www.youtube.com/watch?v=T--
E_padpOY&fbclid=IwAR0fM6xZtqyYD2LzluPnQYbC4vcw_S8_KTXuuBd3KS3BhEUeihzT9tJP
oUQ

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

Afryka to jeden z siedmiu kontynentów, drugi pod względem wielkości.
Rozciąga się po obu stronach równika. 
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Afryka to ciekawy ląd. Ludzie, którzy tam mieszkają, mają czarny kolor
skóry. Ubierają się lekko, bo jest tam bardzo ciepło. W Afryce żyje dużo
egzotycznych  zwierząt,  które  my  spotykamy  w  zoo:  słonie,  zebry,
antylopy,  lamparty,  małpy,  lwy  i  węże.  Rosną  tam  palmy  kokosowe  i
daktylowe, akacje, krzewy cierniste oraz baobaby. W Afryce uprawia się
bawełnę, kakao, herbatę, kawę. 

Zanim przejdziemy do matematyki, proponuję Wam kilka ćwiczeń ruchowych:

https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-
wykonaj-ćwiczenia

Edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych

Zapoznajcie się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku na s. 128.

Zapiszcie w zeszytach do matematyki: Lekcja, data, temat.
 
Spróbujcie w zeszytach rozwiązać zadania 1 – 3. 
Zadanie 4. jest dla chętnych.

Edukacja informatyczna

Uważam, że dzisiaj oglądając filmiki, już odpracowaliśmy edukację informatyczną.

To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w poniedziałek.

Co wysłać:
➔ notatkę z j. polskiego
➔ rozwiązane zadania w zeszycie do matematyki.

Pozdrawiam Was serdecznie.
Wychowawczyni.
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