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EDUKACJA MATEMATYCZNA

          W dalszym ciągu ćwiczymy tabliczkę mnożenia w zakresie 50. Na str. 46. i 47.
w ćwiczeniach do matematyki są zadania rozmaite. Jest mnożenie, dzielenie i zadania
tekstowe. Wykonajcie najpierw zadanie 4. i 5. ze str. 47. 

 W zadaniach tekstowych bardzo pomocne są rysunki. 
 Przeczytajcie tekst zadania.

➔ Wskazówki:
W zadaniu 4. elektryk rozdzielał lampy do pokoi. 
Jakie będzie w związku z tym działanie? Myślę, że już wszyscy wiecie!
Do dzieła!

➔ Wskazówki: 
• W zadaniu 5. występuje dodawanie takich samych składników.
• Jakie będzie w związku z tym działanie? Myślę, że już wiecie!
• Do dzieła!

Wykonajcie 5. zadanie z podręcznika str.113

Zachowajcie kolejność  i wpiszcie do zeszytu: 

Zad. 5.,str.113,

Następnie wykonajcie:
● w części pierwszej 

 
1. Wykonaj rysunek do pierwszej części  zadania 5. - mogą to być kartki z
kalendarza, lub inny schematyczny rysunek np.

        []   []   []   []   []   []   [] - to jest jeden tydzień 

         [] - ten znak to jeden dzień
          
         Ile było tygodni? - dorysuj pozostałe tygodnie.

Idąc tym tropem spróbuj dokończyć rysunek zgodnie z treścią zadania. Wiecie, że
możecie stosować dowolne znaki (gwiazdki, kropki, kreski kółka).
          
           2. Pod rysunkiem zapisz działanie  i oblicz.
           3. Pod działaniem napisz odpowiedź.



●  część druga

1. Wykonaj rysunek do drugiej części zadania, nie będę sugerować rysunku,
ten przykład jest łatwiejszy, mam nadzieję, że sami zrobicie to doskonale.

2. Pod rysunkiem zapisz działanie i oblicz.
3. Pod działaniem zapisz odpowiedź. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA

   Na  str.  50.  w  podręczniku  zamieszczone  są  ilustracje  ludzi  pracujących  przy
budowie domu. Jest to bardzo ciężka praca, ale daje dużo satysfakcji. Najczęściej
taką pracę wykonują mężczyźni, choć jak zawsze zdarzają się wyjątki. Może macie
kogoś bliskiego kto zajmuje się budowaniem domów, porozmawiajcie z nim, może
dowiecie  wielu  ciekawych  rzeczy.  Przeczytajcie  tekst  ze  str  51.  Tekst  ze  str.  50
nauczcie się czytać (czekam na nagrania).

Wykonajcie zadanie 1. str. 56. ćwiczenia do ed. polonistycznej. 

Popatrzcie na tabliczki znajdujące się w ćwiczeniu 2., str 56. Zaznaczcie te, które
mówią  o  właściwym  zachowaniu  w  pobliżu  budowy.  Z  takimi  tabliczkami
możecie  się  spotkać  wszędzie:  na  ulicy,  na  placu  zabaw,  a  nawet  w  parku.
Pamiętajcie, że zawsze należy zachować ostrożność. Teren budowy nie może być
miejscem zabawy dla dzieci!

Przypomnijmy zasady pisowni wyrazów z [rz].

1. [rz] – piszemy kiedy w wyrazach pokrewnych wymienia się na [r]

✔ biurze – biuro
✔ kurze - kura 
✔ murze- mur
✔ traktorze – traktor

     2. po spółgłoskach p-b; k-g; t-d;  j, ch, w

✔ prz  yjaciel, brzuch, krzew, grzmot, trzmiel, spojrzał, chrzan, wrzesień 
     



3. NOWA ZASADA ORTOGRAFICZNA!  - [rz] piszemy w zakończeniach
                                                                            męskich nazw zawodów   -arz.

✔ murarz
✔ tynkarz
✔ malarz
✔ dekarz

Wykonajcie zadanie 3. i 4., str. 57 ćwiczenia do ed. polonistycznej.

Do odesłania
• z zeszytu do matematyki,
• 3. i 4. ćwiczenia do ed. polonistycznej 


