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Dzień dobry!

Zgodzicie się ze mną, że czas bardzo szybko płynie. Już dzisiaj zakończymy pracę z
czwartą  częścią  naszych  podręczników.  Wczoraj  poznaliście  pojęcie  wieku  i  osi
czasu.  Dzisiaj  zajmiemy  się  obliczaniem  upływu  lat,  ale  również  będzie  trochę
ćwiczeń ortograficznych. Zaczynamy!

Edukacja matematyczna

Temat: Obliczanie upływu lat.  

Proszę, abyście otworzyli podręczniki na s. 136. Sądzę, że każdy zna odpowiedź na
pytanie chłopca z zad. 1., więc możemy przejść dalej.
Rozwiązanie zad. 2. ilustruje oś, ale spróbujmy ją omówić. Jeżeli tata Wojtka urodził
się w 1980 r. to dodamy 20 lat i mamy już 2000 rok. Mamy obliczyć ile lat miał w
2018 roku, więc dodamy jeszcze 18. 
Obliczenie: 20 lat+18 lat= 38 lat.
Odpowiedź: W roku 2018 tata Wojtka miał 38 lat.

Spróbujcie teraz samodzielnie wykonać w zeszytach do matematyki zad. 3.

Rozwiążmy jaszcze jedno zadanie wspólnie – zad. 4.
Można to zadanie rozwiązać przez odliczanie – wykorzystując palce, ale można też:
2018-5=2013
Odpowiedź: Ania urodziła się w 2013 roku.

A teraz samodzielnie wykonajcie w zeszytach zad. 5.

Wiecie  dobrze  o  tym,  że  trening  czyni  mistrza,  więc  spróbujcie  rozwiązać  jak
najwięcej zadań w ćwiczeniach na s. 56-57.

Dla chętnych proponuję pomoc Noni w rozwiązaniu zadań na s. 58-59. Powodzenia!

Edukacja polonistyczna

Temat: Tropimy ortografię – ą, ę, om, em, on, en.

Przeczytajcie  i  postarajcie  się  zapamiętać  zasady  pisowni  przedstawione  w
podręczniku na s. 84 – 85. 

Spójrzcie  na  zad.  1.  i  3.  (podręcznik).  Zapiszcie  poprawnie  zdania  w  zeszytach.
Zapiszcie lekcja, data, temat i dokończcie zdania:



zad. 1. s. 84.
Daj mi …
Dawno temu zainteresowałem się …

zad. 4. s. 85.
Dlaczego tym …
Wielu dorosłym …

Dla utrwalenia zdobytej wiedzy wykonajcie ćwiczenia ze s.  76 – 77. ( ćw. 5. nie
przepisujcie do zeszytów).

Jako zabawę proponuję puzzle ortograficzne:

http://pisupisu.pl/klasa3/en-i-e-wybierz-puzzle 

To  już  wszystko  na  dzisiaj.  Czeka  na  Was  jeszcze  język  angielski.  Na  jutro
przygotujcie nowy zestaw podręczników. 

Co wysłać:
➔ matematyka: wykonane ćwiczenia ze s. 56-57.
➔ j. polski: zadania z zeszytu (dokończone zdania).

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.
Wychowawczyni.

http://pisupisu.pl/klasa3/en-i-e-wybierz-puzzle

