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Dzień dobry!

Zgodnie z wczorajszą obietnicą, dzisiaj zaczynamy pracę z nową, ostatnią częścią
naszych  podręczników.  Przez  najbliższe  dni  skupimy  się  na  dwóch  ważnych
treściach: 

1. Naszym kraju i naszej stolicy.
2. Podziale na połowy i ćwierci.

Edukacja matematyczna

Temat: Połowa i ćwierć – figury geometryczne.

Większość  z  Was  już  wie  czym jest  połowa  (pamiętacie  oś  symetrii?),  a  dzisiaj
dowiecie się czym jest ćwierć. Na początek proponuję takie linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=CAxkdGENC9k 
https://www.youtube.com/watch?v=9YwWLnx07To 

Zapiszcie w zeszytach do matematyki lekcja, data, temat i to co widzicie poniżej:

Aby lepiej zrozumieć nowe treści, wykonajcie wszystkie ćwiczenia na s. 3 i 4.

Wychowanie fizyczne

A teraz odpocznijmy trochę – Poćwiczymy?

 https://youtu.be/Ip4tmGx6FSg?list=PLki6SZt3PPRyAwIlr8Pjj6A6Qq1GSohf4 

https://www.youtube.com/watch?v=CAxkdGENC9k
https://youtu.be/Ip4tmGx6FSg?list=PLki6SZt3PPRyAwIlr8Pjj6A6Qq1GSohf4
https://www.youtube.com/watch?v=9YwWLnx07To


Edukacja polonistyczna

Temat: Namalowana historia.

Zanim  przejdziemy  do  głównych  treści  naszych  lekcji,  chciałabym,  abyście
dowiedzieli się kim był Jan Matejko i dlaczego jest tak ważny dla naszego narodu.
Zapoznajcie się z filmem pt. „Twórczość Jana Matejki”: 
https://youtu.be/S7tl-dBlcVo 

A  teraz  przeczytajcie  wiersz  w  podręczniku  s.  3.  Zapiszcie  w  zeszytach  do  
j. polskiego lekcja, data, temat i odpowiedzcie (całymi zdaniami) na takie pytania:

1. O kim opowiada wiersz?
2. Kim był bohater utworu?
3. Co Jan Matejko uwieczniał na swoich obrazach?

Wiecie już, że Jan Matejko malował obrazy przedstawiające historię Polski. Jednym
z jego najważniejszych dzieł jest obraz „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. Czy wiecie
co to jest  konstytucja?  Zobaczcie ciekawy film: https://youtu.be/iaQxsbMYKFo 
 Dzisiaj porozmawiamy o tym obrazie. Żebyście mogli zrozumieć, jak wielkie jest to
dzieło, obejrzyjcie film: https://youtu.be/_EjUJZPd2tk 
Wiecie już bardzo dużo zarówno o Janie Matejce, jak i o jego obrazie „Konstytucja 3
maja  1791  roku”.  Przeczytajcie  dodatkowo  informacje  zawarte  w  podręczniku.
Następnie zapiszcie w zeszytach co to jest KONSTYTUCJA.

Teraz czas na sprawdzenie swojej wiedzy. Wykonajcie ćwiczenie 1. na s. 3.

Edukacja plastyczno - techniczna

Jeszcze zadanie dla chętnych
Jeżeli macie ochotę, wykonajcie scenografię do legendy o syrenie - „Zrób to sam” 
s. 7.

Co odesłać:
➔ odpowiedzi na pytania w zeszycie do j. polskiego.

Do zobaczenia jutro.
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https://youtu.be/iaQxsbMYKFo
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