
Dzień dobry!!!

Edukacja matematyczna

Dzisiejszy  dzień  zaczniemy od zapowiadanego  wcześniej  sprawdzianu  z  edukacji
matematycznej. Sądzę, że wszyscy wczoraj ćwiczyli z Noni, więc nie będzie tak źle.
Bardzo chciałabym, abyście pracowali naprawdę samodzielnie. 
Jeżeli ktoś nie ma możliwości wydrukowania sprawdzianu, to bardzo proszę, aby na
kartce  (nie  w  zeszycie)  zapisał  tylko  rozwiązania  zadań.  Zróbcie  to  starannie  i
estetycznie, koniecznie numerując zadania. Pamiętajcie o zapisaniu odpowiedzi.

Powodzenia!!!

Jeżeli  sprawdzian  już  napisany,  to  zaczynamy  dalszą  pracę.  Mam  nadzieję,  że
dzisiejsze zajęcia będą ciekawe. 

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza

Temat: Wynalazek a odkrycie

Na początek proponuję krótki film „10 wynalazków, które zmieniły świat”:

https://www.youtube.com/watch?
v=OtacV0yVIog&fbclid=IwAR2sUUciXXchpuVyd2F0Apxkj73jmHtaFU517UGFx-
P7HpTqYPiVkNXtJgM 

Przeczytajcie informacje w podręczniku na s. 62-63, a następnie wykonajcie ćw. 1,2 i
4 na s. 56-57.
Dla ciekawskich znalazłam jaszcze takie dwa ciekawe filmy:

https://www.youtube.com/watch?
v=EN045oQ466o&feature=share&fbclid=IwAR34vjaxNJLCo4wgrwox2oDx0Uszg
ch5_xAyfXjzmLldh_GQ6h_8xS5Kvcs 

https://www.youtube.com/watch?
v=iE_pQ1VL714&feature=share&fbclid=IwAR17SHX23QhfAEDLIkIdhuQCl2iF4W
ZoQFBr9wks2BIONmf1u8aX_U2IpCw 

Zapiszcie teraz w zeszytach do j. polskiego: Lekcja, data, temat i taką notatkę:

Czym różni się wynalazek od odkrycia?
Wynalazek to coś, co ktoś sam stworzył (np. Bell – skonstruował telefon),
a odkryć można coś, co od zawsze istniało, ale nikt nie miał o tym pojęcia
(np. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, która istniała cały czas, ale ludzie
o niej nie wiedzieli).
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Edukacja muzyczna

Temat: Zespół wykonawczy – orkiestra.

Na początek chciałabym, abyście zapoznali się z filmem:

https://www.youtube.com/watch?
v=W5dgRHiXoFI&fbclid=IwAR3uuiVshPj6b_kaxzc4EifyQD40681xjjTjzzkbzV14D
JAx8fhSAB-1hvU

A teraz zapoznajcie się z informacjami w podręczniku s. 92, a następnie wykonajcie
ćwiczenia na s. 87.

Wychowanie fizyczne

Jeżeli  jest  ładna  pogoda to  proponuję  ruch na  świeżym powietrzu  przed domem.
Poproście rodziców o zgodę.  Może to być jazda na rowerze,  zabawy z piłką np.:
podrzucanie piłki do góry, podrzucanie piłki i  klaskanie,  przekładanie piłki wokół
pasa, przekładanie piłki pod kolanami, kozłowanie piłki w miejscu;, kozłowanie w
marszu;,  przekładanie  piłki  z  prawej  ręki  do  lewej  i  odwrotnie,  jeżeli  macie
rodzeństwo to zaproście ich do zabawy w „Berka”.

Proponuję  jeszcze  dla  chętnych  obejrzenie  filmu  na  podsumowanie  naszego
dzisiejszego dnia:

https://www.youtube.com/watch?v=59dtOsVbGpQ

Przypominam o jutrzejszym sprawdzianie z edukacji polonistycznej.

Do zobaczenia jutro. Wychowawczyni.

Co wysłać:
➔ sprawdzian z matematyki
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