
Dzień dobry!

EDUKACJA POLONISTYCZNA

  Jesteśmy w kręgu tematów o wiośnie. Pięknym zjawiskiem przyrodniczym wiosną
w  Polsce  jest  rozkwit  krokusów  w  Tatrach.  Myślę,  że  każdy  z  Was  widział,
przynajmniej na zdjęciu, fioletowy łan kwiatów u podnóża Tatr. Zobaczcie filmik,
zwróćcie  uwagę na to,  iż   nieopodal w górach leży jeszcze śnieg,  a  na polanach
kwitną kwiaty.

https://www.youtube.com/watch?v=vUS1ODLv33E

 Waszym pierwszym zadaniem będzie przeczytanie tekstu z podręcznika ze strony
40. Odpowiedzcie  ustnie  na  pytania  dotyczące  tekstu.  Następnie  wykonajcie  w
ćwiczeniach zadanie 1., str. 44.

   Na poprzedniej lekcji przypomnieliśmy sobie wiadomości dotyczące części mowy
(rzeczownika,  przymiotnika,  czasownika).  Wiemy,  że  przymiotnik  określa
rzeczownik np.:

przymiotniki rzeczowniki

ładny kwiatek

ośnieżona góra

wielka chata

Wykonajcie w ćwiczeniach zadanie 3., str. 45. 

 Następnie zadanie to 4. ze str. 45. Z tym zadaniem nie powinniście mieć kłopotu. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Na  początek,   na  rozgrzewkę  wykonajcie  zadanie  1.,  str  34 –  ćwiczenia  do
matematyki.

Teraz zajmiemy się obliczaniem niewiadomej.  

Wiecie,  że  odejmowanie  jest  działaniem  odwrotnym  do  dodawania.  Najlepiej
obrazują to grafy. Zadanie 2. str. 34.  ćwiczenia do matematyki

https://www.youtube.com/watch?v=vUS1ODLv33E


Graf 1
• Nie wiemy do jakiej liczby należy dodać 15 aby otrzymać 32. 
• Co robimy?
• Od liczby 32 odejmujemy 15 i wychodzi 17.

 Z kolejnymi grafami postępujemy podobnie.

W zadaniu 4. pomoże Wam rysunek. 
• macie 50 krokusów 
• nie wiecie ile przekwitło (krateczka/niewiadoma)
• zostało 27
• na rysunku skreślcie 27 krokusów 
• zostaną  te,  które  przekwitły,  czyli  w ten  sposób dowiecie  się  ile  krokusów

przekwitło
• co zrobiliście skreślając? ODEJMOWALIŚCIE!!! 
• to co zostało, daje odpowiedź ile krokusów przekwitło

Powodzenia!

W zadaniu 5.  macie inny sposób rozwiązania.

• macie 25żółtych tulipanów
• reszta to czerwone tulipany(krateczka/niewiadoma)
• razem ma ich być 43
• dorysujcie czerwone tulipany pilnując, aby razem z żółtymi było ich 43
• jak należy zapisać działanie?  25 + … = 43
• aby obliczyć drugi składnik (...) w dodawaniu, mając pierwszy składnik (25) i

sumę (43)?
• musimy od sumy (43) odjąć pierwszy składnik (25).

Powodzenia!

Zadanie 7. str.35 dla chętnych
 

EDUKACJA TECHNICZNA (elementy programowania)

Zadanie 1., str 46 ćwiczenia do ed. polonistycznej

Do odesłania:
• zadanie 4. i 5. z matematyki
• zadanie z techniki


