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Dzień dobry!

Edukacja matematyczna

Temat: Rozwiązywanie zadań niestandardowych. 

Dzisiaj chciałabym, abyśmy porozwiązywali zadania, gdzie jest pewien „haczyk”.
Ten „haczyk” może polegać na:

➢ złych znakach w działaniach,
➢ niepełnej treści,
➢ złym pytaniu,
➢ braku niektórych informacji.

Zanim poproszę Was o wykonanie ćwiczeń, zrobimy jedno wspólnie.
Przeczytajcie treść ćwiczenia 4. ze s. 52:

Czy widzicie, co w tym zadaniu nie pasuje?

- rower kosztuje 582 zł
- hulajnoga kosztuje 200 zł
Pytanie zaś jest o to, o ile hulajnoga jest droższa od roweru. Czy widzisz, co tutaj jest
nie tak?

Oczywiście! To rower jest droższy, bo 582 zł to więcej niż 200 zł.



Jak zatem rozwiązać to zadanie?

Są dwa rozwiązania polegające na zmianie pytania:

1.Możemy zmienić pytanie na: O ile złotych rower jest droższy od hulajnogi?
2.Możemy też zapytać: O ile złotych hulajnoga jest tańsza od roweru?

Zarówno 1 i 2 pytanie dotyczy tego samego: różnicy między ceną roweru i hulajnogi.
Rozwiązanie będzie więc takie:

582 zł – 200 zł = 382 zł

Odp. 1: Rower jest droższy od hulajnogi o 382 zł.

Odp. 2: Hulajnoga jest tańsza od roweru o 200 zł.

Mam nadzieję, że istota tych zadań jest już zrozumiała.

A teraz zapiszcie w zeszytach do matematyki: Lekcja, data, temat (Rozwiązywanie
zadań niestandardowych), a poniżej rozwiązanie tego zadania.

ćw. 4. s. 52.

Pytanie 1: O ile złotych rower jest droższy od hulajnogi?

Pytanie 2: O ile złotych hulajnoga jest tańsza od roweru?

582zł – 200zł = 382zł

Odp. 1: Rower jest droższy od hulajnogi o 382 zł.

Odp. 2: Hulajnoga jest tańsza od roweru o 382 zł.

Postarajcie  się  teraz  wykonać  ćw.  1.,  2.,  5.,  7.,  na  s.  52-53  (może  ktoś  wykona
wszystkie?).

Edukacja polonistyczna i społeczna

Temat: Każdy z nas się czegoś wstydzi.

W  dzisiejszym  dniu  nadal  pozostajemy  w  tematyce  emocji  i  porozmawiamy  
o sytuacjach, w których odczuwamy wstyd. Koniecznie zobaczcie:

https://www.youtube.com/watch?v=DcCCVaL_E8g&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=DcCCVaL_E8g&feature=youtu.be


A teraz przeczytajcie opowiadanie „Wstyd” w podręczniku na s. 78-79., a następnie
wykonajcie ćw. 1. i 2. na s. 70. w ćwiczeniach. Powodzenia! 

To już wszystko na dzisiaj. Myślę, że nie było zbyt dużo, ale jeszcze j. angielski  
i religia. Proszę, abyście dobrze wypoczęli podczas dłuższego weekendu i byli zwarci
i gotowi do dalszej pracy w kolejnym tygodniu.

Do zobaczenia w poniedziałek.
Wychowawczyni.

Do wysłania:
➔ matematyka – rozwiązane zadania w ćwiczeniach s. 52-53,
➔ e. polonistyczna – ćwiczenia s. 70.


