
Dzień dobry!

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Dzisiaj zaczniemy nietypowo, bo od matematyki. Zajmiemy się odejmowaniem w 
zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

1. Co to znaczy?

         D   J                 D    J
         3    5        -       2    7   =  
     odjemna           odjemnik

 To znaczy, że musimy odjąć liczby, w których  liczba jedności  w odjemnej czyli  
(5) jest mniejsza od liczby jedności odjemnika  czyli  (7).  

UWAGA! Nie możemy od 5 odjąć 7!

2. Co robimy?

Jest wiele sposobów na odejmowanie. Trzy sposoby przedstawione są 
w podręczniku na str. 109.

Ja proponuję wybrać jeden sposób.

35 – 27 = 35 – 20- 7 =  rozłożyłam odjemnik (drugą liczbę w odejmowaniu) na 
dziesiątki i jedności.

35  -  27 = 35 - 20 -7= 15  – 7 = 8

Waszym zadaniem na dzisiaj będzie przeanalizować wszystkie sposoby z 
podręcznika, wybrać dla Was najlepszy i tym sposobem wykonać zadanie 2., 
 z podręcznika str. 109.  



EDUKACJA POLONISTYCZNA

  Nadal jesteśmy w kręgu zabytków. Dzisiaj dowiecie się jak można zamienić starą
fabrykę  na  coś  nowoczesnego.  A  co  to  było?  Dowiecie  się  czytając  tekst  z
podręcznika na str. 32. i 33. Po przeczytaniu tego tekstu wykonajcie zadanie 
w ćwiczeniach 1. i 2.  ze strony 34. 

   Mówiliśmy wiele razy o tym co należy pisać wielką literą. Gdybyśmy byli w klasie,
to pewnie teraz zaczęłoby się odpytywanie. Doszlibyśmy do tego, że wielką literą
piszemy nazwy mieszkańców państw np. Polak, Niemka, Rosjanka, Węgier.
 W podręczniku na str. 33. w zakładce jest nowa zasada ortograficzna, która mówi,
że w nazwach mieszkańców miast występuje mała litera np. 

• koszalinianin – mieszkaniec Koszalina,
• łodzianka – mieszkanka Łodzi,
• legniczanin – mieszkaniec Legnicy,
• gdynianka – mieszkanka Gdyni.

  Kierując się tą zasadą wykonajcie zadanie 4. i 5. w ćwiczeniach str. 35. do edukacji
polonistycznej.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Dzisiaj coś dla moich piłkarzy i nie tylko. Wierzę, jestem przekonana, że ćwiczycie 
w domu!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

Do odesłania: 
z matematyki – zadanie z zeszytu
ed. polonistyczna- ćwiczenie 4. i 5. ćwiczenia 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

