
środa, 29.04.2020r
Dzień dobry!

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Witam  Was  gorąco  w  ten  słoneczny  dzień.  Dzisiaj  bardzo  ciekawy  temat.
Odpowiemy na pytanie: Co to znaczy praca zespołowa? (To jest chyba to, za czym
najbardziej teraz tęsknimy). Chcielibyśmy usiąść w klasie i móc razem z kolegami i
koleżankami popracować. Takie zadanie miała właśnie Hania! Jak się to skończyło?

Przeczytajcie tekst na str. 52. i 53. w podręczniku, a następnie wykonajcie zadanie
1. str. 59. - ćwiczenia do ed. polonistycznej. 

Na pewno wszyscy się ze mną zgodzicie, że praca zespołowa, to wspólna praca. Daje
ona satysfakcję tylko wtedy, jeżeli mamy w niej udział. Jakie są jej zasady dowiecie
się wykonując zadanie 2. str 59. - ćwiczenia do ed. polonistycznej. 

Jeszcze raz powtórka o częściach mowy!

• rzeczowniki – nazwy ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy; 
odpowiadają na pytania: 

                          kto?     ludzie   np. - mama, dziadek, kierowca, wróżka, dziecko
                          co?    zwierzęta np. - wilk, kotki,  jaszczurka, wróbel 
                                    rośliny np. - brzoza, leszczyna, zawilec, dąb
                                    rzeczy np. - dom, kredka, stół, kartka

  
• czasowniki – nazwy czynności; odpowiadają na pytanie: 

                    co robi? np. - pochyla się, pojawia, cieszy, smuci, biega, zielenieje

• przymiotniki – oznaczają cechy i właściwości rzeczowników, odpowiadają na 
pytania:
                      jaki? np.- duży, suchy, śliczny, brzydki
                      jaka? np.- mała, wesoła, zielona gruba
                     jakie? np.- kolorowe, zielone, ładne, chude



Proponuję zacząć od zadania 4. str. 60 -ćwiczenia ed. polonistyczna. 

  Rzeczowniki:  praca, śpiew, rozkaz, prośba, przedstawienie -  jak widać  są to
rzeczowniki, które nie są nazwami ani rzeczy, ani roślin, ani ludzi, ani zwierząt. 
   W gramatyce języka polskiego występują takie rzeczowniki, zostały utworzone od
czasowników. 

Czasowniki (co robi?) Rzeczowniki (co?)

pracuje        praca

śpiewa śpiew

rozkazuje   rozkaz

prosi     prośba

przedstawia  przedstawienie

Uzupełnijcie ćw. 4. str. 60. - ćwiczenia ed. polonistyczna. 

W zadaniu  3.  str.  60.  w ćwiczeniach do ed.  polonistycznej   należy odszukać:
rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki.  Podpowiem Wam rzeczowniki, z resztą nie
będzie chyba problemu. 
Rzeczowniki:

• co? grupa
• kto? kolega
• co? pomoc
• co? spotkanie
• co? projekt

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Dzisiaj zadania rachunkowe doskonalące tabliczkę mnożenia. 

Wykonajcie zadania w ćwiczeniach do matematyki

1., 3. - str. 46. 
1., 2., 3. - str 48.
dodatkowe 7. - str. 49.



WYCHOWANIE FIZYCZNE
https://www.youtube.com/watch?

v=UOKHFRfhRNI&fbclid=IwAR3UgPJ3dlhxNOBoMIxEESoNeznMzBerSLW
_VUuENBdgSBQqDsBjD0T6PXc

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Spróbujcie wykonać wieżę ze str. 61. - ćwiczenia do ed. polonistycznej. 

Albo mażecie narysować wybrany zabytek Paryża.

Zabytki Paryża 

Łuk Triumfalny 

https://www.youtube.com/watch?v=UOKHFRfhRNI&fbclid=IwAR3UgPJ3dlhxNOBoMIxEESoNeznMzBerSLW_VUuENBdgSBQqDsBjD0T6PXc
https://www.youtube.com/watch?v=UOKHFRfhRNI&fbclid=IwAR3UgPJ3dlhxNOBoMIxEESoNeznMzBerSLW_VUuENBdgSBQqDsBjD0T6PXc
https://www.youtube.com/watch?v=UOKHFRfhRNI&fbclid=IwAR3UgPJ3dlhxNOBoMIxEESoNeznMzBerSLW_VUuENBdgSBQqDsBjD0T6PXc


WIEŻA EIFFLA



Katedra Notre Dame 

Do odesłania:
• ed. polonistyczna – zad. 1., 2. - str. 59.
• ed. matematyczna – zad. 1.,2.,3. - str. 48.
• praca plastyczna

  

POWODZENIA!




