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Dzień dobry Kochani!
Mam nadzieję, że wróciliście do naszej „wirtualnej szkoły” wypoczęci i gotowi na
nowe wyzwania.
A więc pełni energii zaczynamy!

Edukacja polonistyczna

Temat: Jak wyrażamy uczucia?

Na początek nauczymy się pisać podziękowanie. Przeczytajcie wskazane przykłady:

Zapewne zgodzicie się ze mną, że podziękowanie piszemy po to, żeby wyrazić swoją
wdzięczność. 
Podziękowanie powinno zawierać:

✔ nadawcę: kto dziękuje,
✔ adresata: komu dziękujemy,
✔ powód: za co dziękujemy,
✔ datę: kiedy podziękowanie zostało napisane.



Poćwiczcie teraz pisanie podziękowania. Wykonajcie ćwiczenie 4 i 5 za s. 71.

A teraz przeczytajcie informacje w podręczniku s. 82-83. 
Proponuję też taką prezentację: 

https://onedrive.live.com/?authkey=
%21AKyjZTxYuFKXGro&cid=FE7062EA800B06E0&id=FE7062EA800B06E0%21106&parId=F
E7062EA800B06E0%21105&o=OneUp

Zastanówcie się, w jaki sposób Wy wyrażacie uczucia. Wykonajcie ćwiczenia 1-3 ze
s. 73.

Edukacja matematyczna:

Temat: Oś czasu. Pojęcie wieku. 

Dzisiaj poznacie pojęcie wieku. Jest to dosyć trudny temat, dlatego pracujcie bardzo 
uważnie.

Co to jest wiek?
✗ Wiek jest jednostką miary czasu.
✗ Pomaga nam określić, kiedy dane zdarzenie miało miejsce.
✗ Na wiek mówimy też stulecie, ponieważ:

wiek to sto lat
1 wiek = 100 lat

✗ Wiek zapisujemy za pomocą znaków rzymskich np. IV wiek (czytamy: 
czwarty wiek).

Zanim przejdziemy dalej, wykonajcie ćw. 1-3 ze s. 54.

A teraz zapoznajcie się z:

 https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACcTvWJaOijIH
%5Fg&cid=FE7062EA800B06E0&id=FE7062EA800B06E0%21109&parId=FE7062EA800B06E0
%21105&o=OneUp

https://onedrive.live.com/?authkey=!AKyjZTxYuFKXGro&cid=FE7062EA800B06E0&id=FE7062EA800B06E0!106&parId=FE7062EA800B06E0!105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!AKyjZTxYuFKXGro&cid=FE7062EA800B06E0&id=FE7062EA800B06E0!106&parId=FE7062EA800B06E0!105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!AKyjZTxYuFKXGro&cid=FE7062EA800B06E0&id=FE7062EA800B06E0!106&parId=FE7062EA800B06E0!105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!ACcTvWJaOijIH_g&cid=FE7062EA800B06E0&id=FE7062EA800B06E0!109&parId=FE7062EA800B06E0!105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!ACcTvWJaOijIH_g&cid=FE7062EA800B06E0&id=FE7062EA800B06E0!109&parId=FE7062EA800B06E0!105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!ACcTvWJaOijIH_g&cid=FE7062EA800B06E0&id=FE7062EA800B06E0!109&parId=FE7062EA800B06E0!105&o=OneUp


 Przyjrzyjcie się osi czasu i przeczytajcie informacje zawarte w ramkach:

Następnie zapiszcie w zeszytach do matematyki: Lekcja, data, temat i uzupełnijcie 
brakujące informacje:

1 wiek =100 lat
2 wieki=200 lat
4 wieki= …
7 wieków=….
8 wieków=… 
10 wieków=1000lat
od 1 r. do 100 r. trwał I wiek
od 101 r. do 200 r. trwał… wiek
od 201r. Do 300 r. trwał...wiek
od 301 r. do 400 r. trwał… wiek
od 900 r. do 1000 r. trwał X wiek 
od 1001r. do 1100 r. trwał...wiek
do 1901 r. do 2000 r. trwał XX wiek
od 2001r. do 2100 r. trwa XXI wiek

Spójrzcie na oś czasu:

Koronacja Bolesława Chrobrego odbyła się w 1025 roku. Który to wiek?

1025 znajduje się na osi czasu między 1000 a 1100, czyli jest to XI wiek 
(jedenasty wiek), który rozpoczął się w 1001 roku, a zakończył w 1100 roku.



• Bitwa pod Grunwaldem odbyła się w 1410 roku. Który to wiek?

1410 znajduje się na osi czasu między 1400 a 1500, czyli jest to XV wiek 
(piętnasty wiek), który rozpoczął się w 1401 roku, a zakończył w 1500 
roku.
Po tak dokładnej analizie dwóch przykładów, poradzicie sobie już sami:

• Odzyskanie przez Polskę niepodległości miało miejsce w 1918 roku. Który to 
wiek? Zapiszcie w zeszycie.

• Wybór Karola Wojtyłę na papieża miał miejsce w 1978 roku. Który to wiek? 
Zapiszcie w zeszycie.

• Wejście Polski do Unii Europejskiej miało miejsce w 2004 roku. Który to 
wiek? Zapiszcie w zeszycie.

Teraz czas na odpoczynek.

Edukacja plastyczna

Dla chętnych: macie ochotę pomalować sznurkami? Jeśli tak, obejrzyjcie filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=_9doFN8I3Kc&feature=youtu.be

Do odesłania:

➔ e. polonistyczna: s. 73.

➔ e. matematyczna: wszystkie zadania z zeszytu.

To już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam.

Wychowawczyni
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