
Dzień dobry! 

Kochani  Uczniowie,  dzisiejszy  dzień  zaczniemy  od  zapowiadanego  wcześniej
sprawdzianu z edukacji polonistycznej. Sądzę, że wszyscy ćwiczyli z Noni, więc nie
będzie tak źle. Wczorajsza matematyka wypadła bardzo dobrze. 
I znów mam prośbę. 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. Nie przepisujcie wszystkiego. W zad. 6,
7, 8 zapiszcie tylko właściwe odpowiedzi. 

Powodzenia!!!

Jeżeli  sprawdzian  już  napisany,  to  zaczynamy  dalszą  pracę.  Mam  nadzieję,  że
dzisiejsze zajęcia również będą ciekawe. Przygotowałam dla Was kilka ciekawych
filmików. 

Edukacja matematyczna

Dzisiaj  chciałabym,  abyście  wykonali  ćw.  3,  5  i  6  na  s.  42-43.  Nie  ma  w  tych
zadaniach  nic  nowego,  więc  sądzę,  że  sobie  doskonale  poradzicie.  Chętni  mogą
oczywiście wykonać pozostałe zadania z tych stron. Zachęcam.

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza

Temat: Wynalazki szkodliwe dla przyrody.

Proszę, abyście otworzyli podręczniki na s. 64-65 i zapoznali się z zamieszczonymi
tam informacjami.

Jeżeli już to zrobiliście to zobaczcie prezentację z naszego podręcznika:

 https://www.youtube.com/watch?
v=Pk5Jx9QJbWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR14yqXdz__2W-
9I_kVYX4KMAbOYvNef3ScPfU7hpQGWKiyegYpVE6RtKes

Zapewne wiecie co to jest smog, ale warto zobaczyć ciekawe doświadczenie. Proszę
nie wykonujcie go w domu! Chyba, ze wspólnie z rodzicami.

https://www.youtube.com/watch?v=YhxtIiyW0Ms

Może  czasami  zastanawialiście  się  co  zawiera  powietrze,  którym  oddychamy?
Zobaczcie:  https://www.youtube.com/watch?v=81Gh8XjVfZ0
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Może kogoś zaciekawi jeszcze jedno doświadczenie „Jak walczyć ze smogiem?”

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

Uważam, że każdy z nas chce zostać miłośnikiem przyrody, dlatego proszę, abyście
zredagowali Kodeks Miłośnika Przyrody wykonując ćw. 1. s. 58. Chętni oczywiście
mogą wykonać pozostałe ćwiczenia.

A teraz  w  zeszytach  do  j.  polskiego  zapiszcie:  Lekcja,  data,  temat:  Wynalazki
szkodliwe dla przyrody i dwa, dokończone przez Was zdania:

Ja, przyroda, proszę Cię …………………………
Jestem przyjacielem przyrody, ponieważ ……………………….

Na zakończenie proponuję, abyście zapoznali się z krótkim filmem o alternatywnych
źródłach energii:
https://www.youtube.com/watch?v=x2QJEH550ZE

To  wszystko  na  dzisiaj,  myślę,  że  jesteście  zmęczeni,  a  jeszcze  przed  Wami  
j. angielski i religia.

Pozdrawiam WAS i wspierających, wspaniałych WASZYCH RODZICÓW.

Wychowawczyni

Co wysłać:
➔ sprawdzian z edukacji polonistycznej
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