
Dzień dobry!

EDUKACJA MATEMATYCZNA
     Dzisiaj również zaczniemy od matematyki. Mam nadzieję, że już chociaż trochę
zrozumieliście  na czym polega  odejmowanie  w zakresie  100.  Dzisiaj  ciąg  dalszy
naszych zmagań. W ćwiczeniach do matematyki na str. 32. i 33. są zadania, które
pozwolą Wam ćwiczyć tą umiejętność.

   Zadanie 1. jest wykonane tym sposobem, który ja Wam przedstawiłam w piątek.
 
 UWAGA! Jeżeli ktoś wybrał inny sposób, niech oblicza tym sposobem, który umie. 

 Waszym zadaniem będzie ćwiczyć odejmowanie i obliczać działania z zadań 1., 2.,
3., str., 32 i 33. Ale tylko jednym sposobem. Czyli nawet nie patrzcie na rysunki,
tylko obliczajcie tak jak Wam jest najłatwiej! 

  Jeżeli znajdzie się ktoś, kto potrafi obliczać bez rozpisywania, może obliczać  bez
rozpisywania.
   Zadanie 4. i 5. jest dla chętnych!     

EDUKACJA POLONISTYCZNA

     Zacznijmy od filmu, a dowiecie się o czym dzisiaj będzie mowa:

 https://www.youtube.com/watch?v=v1T-rXirc6A

   Już  wiecie?  Tak,  tematem  naszych  rozważań  będą  pomniki  przyrody.
Zaproponowałam Wam króciutki filmik. Pewnie wielu z Was zauważyło, że na ten
temat  jest  bardzo  dużo  ciekawych  filmów.  Zachęcam  do  ich  oglądania.  W
podręczniku też zamieszczone są  informacje.  Przeczytajcie  je,  sięgnijcie  pamięcią
wstecz. Może się okaże, że niektóre pomniki widzieliście na własne oczy.
        Zastanówcie się i odpowiedzcie sobie na pytanie: Co znaczy chronić pomniki
przyrody?

   Dzisiaj przed Wami trudne zadanie. Będziecie redagowali opis dębu. Każdy opis 
składa się z trzech części. 

I. Wstęp – musi zawierać informację o czym chcemy pisać, najczęściej podajemy
nazwę.

II. Rozwinięcie – zawiera wszystkie informacje dotyczące: przedmiotu, osoby, 
zwierzęcia, rośliny - czyli tego co chcemy opisać.

III. Zakończenie – czyli naszą opinię. Możemy napisać czy coś nam się podoba, 
czy nie. Czy coś lubimy, czy nie. Pamiętajcie, wolno nam zamieścić każdą 
opinię, ale nie wolno nam używać wulgarnych i obraźliwych słów!

https://www.youtube.com/watch?v=v1T-rXirc6A


  Aby ułatwić Wam redagowanie opisu, podam pytania pomocnicze. W ćwiczeniach
do edukacji polonistycznej zadanie 1. str. 36. znajdziecie tabelę, a w niej wyrazy,
które  pomogą  sformułować  odpowiedzi  na  pytania.  Każdy  kto  odpowie  pełnym
zdaniem na moje pytania, napisze samodzielnie opis. 
  Pamiętajcie,  aby odpowiadać pełnym zdaniem, każde zdanie zakończyć kropką.
Postarajcie się również, aby nie używać zbyt często tych samych wyrazów. Pisząc
odpowiedzi nie  numerujcie zdań, piszcie jedno po drugim do końca linijki. 

Opis dębu
1. Jak nazywa się ten dąb?
2. Jakiej jest wielkości?
3. Jaki ma pień?
4. Jak wygląda jego korona 
5. Jakie są konary?
6. Jakie ma liście?
7. Czy podoba Ci się to drzewo?

  Możecie napisać ten opis w zeszycie lub na kartce.  Bardzo proszę piszcie sami
układajcie zdania, sprawdzajcie samodzielnie ortografię, wszystkie trudne wyrazy są
w  ćwiczeniach  i  podręczniku,  posługujcie  się  też  słowniczkiem  ortograficznym.
Mamę pytamy w ostateczności!

Do odesłania:
ed. matematyczna – zadanie 1.,2.,3.
ed. polonistyczna – opis dębu


