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Dzień dobry!

Witam Was  jak zwykle bardzo serdecznie na naszych kolejnych zajęciach. Gotowi? 
Start!

Edukacja matematyczna

Temat: Tona jako jednostka masy.

Dzisiaj będziemy „ważyć” ciężkie przedmioty. Proszę otwórzcie podręcznik na s. 132
i zapoznajcie  się z informacjami w ramce,  zapiszcie  w zeszytach do matematyki:
Lekcja,  data,  temat  i  przepiszcie  te  informacje.  Następnie  wykonajcie  zad.  2.  i  3
(pozostałe przeznaczam dla chętnych).

A teraz proponuję krótkie przypomnienie:

https://www.youtube.com/watch?v=_KwrWN0ZToM

W celu  utrwalenia  tych wiadomości  wykonajcie  ćw.  3.-8.  na  s.  49.  Chętni  mogą
wykonać ćw. 1. i 2. na s. 48. Powodzenia. 

Edukacja polonistyczna

Temat: Nazywamy uczucia.

Na początku spróbujcie w myślach dokończyć kilka zdań:
✔ Złoszczę się, gdy …
✔ Rozwesela mnie …
✔ Boję się, gdy …
✔ Zasmuca mnie …
✔ Odczuwam lęk, gdy …
✔ Wstydzę się …

A teraz spójrzcie i zastanówcie się, która do Was w obecnej chwili pasuje: 
https://drive.google.com/file/d/1xUCzG5QForkzISH6WMSVdY0OvN35IVMc/view

Mam dla Was jeszcze dwie propozycje zanim przejdziemy dalej:

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

https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs 

Przeczytajcie w podręczniku na s. 72-73. lub posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=_KwrWN0ZToM
https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs
https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ
https://drive.google.com/file/d/1xUCzG5QForkzISH6WMSVdY0OvN35IVMc/view


https://www.wsip.pl/upload/2020/04/Listy-od-Hani-i-Henia_9_Co-ja-czuje.mp3?
fbclid=IwAR0vZ4QDL0biPyCRTxtCzOondE7Gq6MOG1CqgZVU5mXa0KMdUZ_ZzvTkF-g 

Na podstawie tego tekstu wykonajcie w ćwiczeniach na s. 66. ćw. 1.-3. Zadania na s.
67. są dla chętnych, ale również zapraszam do ich wykonania. 

W podręczniku  na  s.  74-75.  znajdziecie  kilka  zagadek.  Możecie  je  rozwiązać,  a
rozwiązania  skonsultujcie  ze  starszym  od  Was  członkiem  rodziny.  Dodatkowo
możecie wykonać zad. 1. s.75. (na szóstkę).

W  zeszytach  do  j.  polskiego,  zapiszcie:  Lekcja,  data,  temat  i  taką  notatkę
(przypominam o staranności)

Każdy  ma prawo  do  okazywania  wszystkich  emocji.  Kiedy  odczuwamy
złość,  a  nawet  wściekłość,  możemy  policzyć  w  myślach  do  dziesięciu,
obmyć twarz zimną wodą lub opisać całe zdarzenie w pamiętniku. Warto
rozmawiać  o  uczuciach  na  przykład  z  bliskimi  osobami.  Dzięki  temu
łatwiej jest radzić sobie z emocjami, które towarzyszą nam na co dzień.

Na zakończenie dzisiejszych zajęć proponuję:

https://vimeo.com/407510870/483468933a 

Dziękuję Wam za dzisiejszą pracę. Do zobaczenia jutro o tej samej porze.

P. S. Czy przeczytaliście już swoje oceny? Zadowoleni??? Bo ja jestem z Was dumna.
Wychowawczyni.

Co wysłać:
➔ matematyka s. 49.
➔ j. polski – notatka w zeszycie
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