
13.05.2020, środa

Dzień dobry!
Witam Was już w połowie tygodnia. Myślę, że wszystko w porządku. Na dzisiejszych
zajęciach będziemy w dalszym ciągu obliczać  połowę i  ćwierć,  a  także poznacie
rodzaje transportu wodnego. Będzie też trochę ortografii.

Edukacja matematyczna

Temat: Połowa i ćwierć – jednostki objętości.
Otwórzcie ćwiczenia na s. 10. i utrwalcie przeliczanie jednostek wykonując ćw. 1.,  
a następnie zapiszcie jednostki objętości zgodnie z podanymi informacjami – ćw.2. 
i 3. Następnie rozwiążcie samodzielnie zadania tekstowe – ćw. 4 – 9.

Edukacja polonistyczna i społeczna

Temat: Transport wodny.
Zapoznajcie się z tekstem i ilustracją w podręczniku na s. 24 – 25. i odpowiedzcie
ustnie na pytania: 

• Gdzie może odbywać się transport wodny?
• Jakie znacie środki transportu wodnego służące do przewozu ludzi?
• Wymieńcie rodzaje statków handlowych i rybackich.

Wyszukajcie w Leksykonie (P. s.  111.) i zapoznajcie się ze znaczeniem wyrazów:
transport,  transatlantyk,  zacumowany  –  zapiszcie  to  również  w zeszytach, pisząc
wcześniej lekcja, data i temat.
Wykonajcie w ćwiczeniach s. 14. ćw. 1 – 3.
Jeszcze proponuję, abyście poznali słynne polskie statki – P. s. 26.

A teraz czas na ortografię.
Przeczytajcie  wierszyki  ortograficzne  (P.  s.  27.)  utrwalające  pisownię  wyrazów  
z utratą dźwięczności, tzn. słyszymy s, a piszemy z, słyszymy t, a piszemy d itp. 
Wykonajcie w ćwiczeniach s. 15. ćw. 5 – 8.
W zeszytach zapiszcie kolorem: 
Tropimy ortografię – Piszę inaczej niż słyszę. Napiszcie kilka par  wyrazów
typu: 
gaz – gazy, chleb - chleby

Chętnym i ciekawym polecam grę o transporcie wodnym: 

https://learningapps.org/watch?
v=py8xwdz1t20&fbclid=IwAR2yt47mwdgUKfz8oNlgItlIstZz34r9o2E2HHPRppZ7
V33hTqbirTI7vBI 

https://learningapps.org/watch?v=py8xwdz1t20&fbclid=IwAR2yt47mwdgUKfz8oNlgItlIstZz34r9o2E2HHPRppZ7V33hTqbirTI7vBI
https://learningapps.org/watch?v=py8xwdz1t20&fbclid=IwAR2yt47mwdgUKfz8oNlgItlIstZz34r9o2E2HHPRppZ7V33hTqbirTI7vBI
https://learningapps.org/watch?v=py8xwdz1t20&fbclid=IwAR2yt47mwdgUKfz8oNlgItlIstZz34r9o2E2HHPRppZ7V33hTqbirTI7vBI


Polecam również ciekawy film pokazujący sekrety morskiego życia żaglowca „Daru
Młodzieży”:

https://youtu.be/jz3OrTUdHoM 

Wychowanie fizyczne
Proponuję ruch na świeżym powietrzu (w zależności od pogody) lub:

https://youtu.be/CEyba0BvBUE 

Edukacja plastyczno – techniczna

Praca na ocenę!

Wykorzystajcie  dostępne  w  domu  materiały  i  przygotujcie  makietę  „WIELKIEJ
RZEKI”.  Pamiętajcie,  że  rzeka ma swoje źródło,  zakola,  dopływy, ujście,  płynie  
w korycie i żyją w niej różne zwierzęta. Chciałabym, aby te elementy znalazły się na
Waszych makietach. Pamiętajcie też o brzegach, które porośnięte są roślinnością,  
z żyjącymi tam ptakami i ssakami. Możecie wykonać tabliczki z podpisami. 

Pamiętajcie, że ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia!

Na wykonanie pracy macie czas do 22 maja! Oglądniemy je w
szkole,  a  jeżeli  nie  wrócimy,  to  poproszę  o  zdjęcia.  Nie
odkładajcie pracy na później.

To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.

Co wysłać:
➔ dzisiaj proszę nie wysyłać żadnych zdjęć, ale chcę, aby zostały wykonane w

miarę możliwości wszystkie zadania.

https://youtu.be/CEyba0BvBUE
https://youtu.be/jz3OrTUdHoM

