
Kochani uczniowie!

Przypominamy, że można uzyskać kontakt z panią psycholog i panią 
pedagog drogą mailową.

• Psycholog szkolny – Beata Palej
beata.palej.94@gmail.com

• Pedagog szkolny – Marzena Łanocha
marzena.lanocha@onet.eu

Dzień dobry! 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Dzisiaj  na  matematyce  dla  odmiany  termometry.  Nie  jest  to  dla  Was  nowość,
omawialiśmy już zasadę działania termometru. Jest ona bardzo ważna.  Wiecie, że
każdy termometr ma zbiorniczek,  w którym znajduje się ciecz powiększająca swoje
rozmiary  pod  wpływem wzrostu  temperatury.  Zasadę  działania  obrazuje  nam ten
filmik:

 https://www.youtube.com/watch?v=plQ8Y3XAKvA

Popatrzcie jak odczytujemy wskazania termometru. 

https://www.youtube.com/watch?v=dL0iqdlePO0

Wykonajcie zadania 1. i 2. na str. 36. w ćwiczeniach do matematyki. 

Teraz otwórzcie podręcznik na str.112,  zobaczcie jak oblicza się różnicę temperatur. 

 RÓŻNICĘ – co Wam to mówi? 

Różnica-  wynik z odejmowania,  czyli  aby obliczyć różnicę należy coś od czegoś
odjąć. W odejmowaniu już zawsze tak jest, że od liczby większej odejmujemy liczbę
mniejszą.  Nieco inaczej to wygląda jeżeli pojawią się temperatury ujemne (będzie
mróz/poniżej zera), ale tym zajmiemy w późniejszym czasie. 

Wykonajcie zadanie 1. i 2. w podręczniku na 112 (ustnie)

Spróbujcie wykonać zadanie 3., str. 36 ćwiczenia do matematyki
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EDUKACJA PRZYRODNICZA

      Dzisiaj będziemy uczyć się o ptakach a dokładnie o ich wędrówkach. Bardzo
ciekawe informacje na temat wędrówek ptaków zamieszczone są w podręczniku na
str.  43  i  44.  Przeczytajcie  je  i  odpowiedzcie  ustnie  na  pytania  pod  tekstem.
Wykonajcie zadanie 1. str. 48 w ćwiczenia do ed. polonistycznej. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 Dzisiaj krótko! Język polski jest bardzo ciekawym językiem. Posługujemy się często
różnym  powiedzeniami,  które  my  Polacy  bardzo  dobrze  rozumiemy.  Często
obcokrajowcy (ludzie mieszkający poza granicami Polski) ich nie rozumieją. Albo
interpretują  je  dosłownie.  Pamiętacie  książkę   Grzegorz  Kasdepke  pt.  „Co  to
znaczy….” tam pokazane są śmieszne sytuacje związane z dosłowna interpretacją
powiedzeń. Zachęcam do poczytania! 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Co to znaczy str 1-
13.pdf

Zadanie 2. str. 48, ćwiczenia do ed. polonistycznej. Spróbujcie wykonać go sami,
jeżeli nie będziecie pewni poproście rodziców.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

A teraz zadanie z cyklu w-f w domu.

https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU

POWODZENIA!

Do odesłania:

ed. polonistyczna zad 2., str 48
ed. matematyczna zad 1-3 str. 36
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