
Dzień dobry!!! 

Na początek chcę Was zapytać kto posprzątał wczoraj swój pokój i czekał na 

mnie z ciasteczkiem??? To tylko taki mały żart primaaprilisowy. Zapewne  

w klasie takich żartów byłoby więcej, ale cóż. 

Temat: Wypalanie traw 

Edukacja polonistyczna 

Zapoznajcie się z tekstem w podręczniku s. 41, a następnie wykonajcie ćw. 1 s. 

36. Pamiętajcie o staranności pisma. W leksykonie znajdziecie znaczenie 

wyrazów: horyzont i łup.  

Następnie przeczytajcie tekst „Wypalanie traw” w podręczniku s. 42 i 43.  

W leksykonie znajdziecie znaczenie wyrazów: kokon i modliszka. Spróbujcie 

ustnie odpowiedzieć na pytania zamieszczone pod tekstem.  

W zeszytach do j. polskiego zapiszcie: Lekcja, data, temat i taką notatkę:  

Jesienią i wczesną wiosną często widać płonące łąki. Ludzie wypalają trawy, 

wierząc, że na ich miejscu wyrosną jeszcze bujniejsze. Niestety, skutki takiego 

postępowania są groźne dla zwierząt i roślin. Wiele gatunków ginie, a na ich 

odtworzenie potrzeba kilku lat. Giną lub ulegają poparzeniom także ludzie, gdyż 

zmieniający się wiatr powoduje szybkie rozprzestrzenianie się ognia, przed 

którym trudno uciec. 

A teraz wykonajcie ćw. 2, 3, 4 i *. 

Edukacja matematyczna  

Pamiętacie, że wczoraj było bardzo dużo zadań z matematyki. Mogły być one 

trudne zwłaszcza dla tych, którzy mają problemy z dokładnym odczytywaniem 

wskazań zegara i obliczeniami zegarowymi. Niestety trzeba to nadrobić. Myślę, 

że każdy pamięta, ze kwadrans to 15 minut, 1 godzina to 4 kwadranse. 

Zapoznajcie się z radą Huberta (podręcznik s. 124) i w zeszytach do matematyki 

zapiszcie rozwiązania zadań 2, 3, 4 i *.  



Po wykonaniu tych zadań poproście osobę dorosłą o zrobienie zdjęcia lub scanu  

rozwiązanych zadań i wysłanie go na moją pocztę. Sprawdzając zwrócę uwagę 

na dokładność, staranność i przejrzystość. 

Wykonajcie jeszcze zadania w ćwiczeniach do matematyki s. 24 i 25. 

To już wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o codziennym ruchu i dobrym 

odżywianiu. 

Co wysłać: rozwiązane zadania w zeszycie do matematyki. 

Przypominam, że na wszystkie (te wskazane przeze mnie) zadania z całego 

tygodnia czekam do piątku, ale można też wysyłać systematycznie. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

 Wasza wychowawczyni 


