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Dzień dobry!!!

Edukacja matematyczna

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Wczoraj  poznaliście nową jednostkę masy – tona czyli  1000 kilogramów. Dzisiaj
czekają na Was podobne zadania, ale trochę trudniejsze. Zaczynamy!

Otwórzcie podręcznik na s. 133. W zad. 1. przypomnijcie sobie co to znaczy 3 razy
lżejszy? (nie o 3, a 3 razy). Chyba wszyscy wiedzą ile waży nosorożec.
W zad. 2. wystarczy dobrze popatrzeć na rysunek pomocniczy i pamiętać o zamianie
jednostek. Po wykonaniu w pamięci obliczenia, wiemy ile kilogramów węgla zostało
dziadkowi.

W podobny  sposób  spróbujcie  w  pamięci  rozwiązać  zad.  3  i  4.  Nie  zapisujcie
obliczeń w zeszytach.  

A teraz w ćwiczeniach na s. 50. samodzielnie rozwiążcie zad.1. 

Zadania na s. 51. są dla chętnych (na szóstkę). Jeżeli ktoś je rozwiąże, to chętnie
zobaczę.

Edukacja polonistyczna i społeczna

Temat: Radzimy sobie z uczuciami.

Potraficie już nazwać uczucia jakie towarzyszą każdemu człowiekowi.  Za chwilę
przekonacie się czy radzicie sobie z uczuciami.

Wykonajcie sobie test z podręcznika na s. 76-77. Bądźcie szczerzy w odpowiedziach.
Potraktujcie to jako zabawę, która pozwoli dowiedzieć się czegoś nowego o sobie.

Chciałabym, abyście teraz wykonali w ćwiczeniach na s. 68. zad. 1. i 2. 

Zapiszcie w zeszytach: Lekcja, data, temat, a pod tematem hasło z zadania 2. oraz
wyjaśnijcie jak je rozumiecie. Następnie zapiszcie w kolejności alfabetycznej wyrazy
umieszczone na marginesie w podręczniku na s. 77.

Jeszcze  tylko  trochę  ortografii.  Postarajcie  się  wykonać  ćwiczenia  ze  s.  69,  ale
wyrazów z zadania 5. nie przepisujcie do zeszytów, a w zadaniu 6. tylko przepiszcie
te wyrazy, nie układajcie zdania. Powodzenia.



Edukacja plastyczno-techniczna

Jako pracę plastyczną mam dwie propozycje do wyboru. 
1. Ćwiczenia s. 68., ćw. 3. lub
2. ćwiczenia s. 72. - „Moja twarz”. Jako podkładka może być tektura.

Wychowanie fizyczne

 https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY

Ponieważ  nie  ma  dostępu  do  bibliotek,  a  powinniśmy  czytać  ostatnią  lekturę
przeznaczoną  dla  klasy  trzeciej,  przesyłam  Wam  dwa  linki.  Pierwszy  dla
pracowitych,  a  drugi  dla  troszkę  rozleniwionych.  Macie  prawie  dwa tygodnie  na
zapoznanie się.  Nie odkładajcie na ostatnią chwilę.  Możecie wykorzystać majowy
weekend lub któryś deszczowy dzień, bo liczę, że taki będzie. Lektura „O psie, który
jeździł koleją” jest przepiękna i bardzo wzruszająca. 

https://pl-static.z-dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=aHXd5pxCcaA

Do wysłania:
➔ matematyka s. 50.  
➔ e. polonistyczna s. 69.
➔ praca plastyczna ( termin - do poniedziałku).

Dziękuję Wam za dzisiejszą pracę. Spotykamy się zdalnie jutro.
Wychowawczyni 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=aHXd5pxCcaA
https://pl-static.z-dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf

