
Dzień dobry!                                                                                 czwartek, 21.05.2020

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Jesteśmy ciągle w kręgu tematów o sporcie. Zastanowimy się dzisiaj, czy wygrana
zawsze  jest  najważniejsza.  Jest  to  temat  bardzo  Wam  bliski,  często  w  szkole
rywalizujecie, często są w szatni kłótnie po przegranym meczu. Jest to powszechne
wśród dzieci i młodzieży a nawet wśród dorosłych. Przeczytamy tekst z cyklu „Listy
od Hani i Henia” pt. „Zawody”. Podręcznik str. 24. Postaramy się opowiedzieć treść
opowiadania wg planu:

1) Do czego przygotowywał się Henio?
2) Kto pojawił się w rodzinie Henia?
3) Jak wyglądały przygotowania chłopca do zawodów?
4) Jaką taktykę przyjęła klasa?
5) Jak zachowywali się rywale na zawodach?
6) Kto przyczynił się do przegranej w zawodach?
7) Jaką niespodziankę przygotowała pani?
8) Dlaczego można powiedzieć, że klasa Henia wygrała?

Wykonamy  zadanie 1.  i  2.  str.  26.  ćwiczenia do ed.  polonistycznej. Ułożymy i
zapiszecie zdania z zadania 3. str. 27. Zadanie 4. będzie dla chętnych.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

290 – 30 = 
290 – 2 setki   9  dziesiątek    0 jedności    
030 - 0 setek  3  dziesiątki     0 jedności - napisałam zero przed liczbą 30, ponieważ
to nic nie zmienia, moglibyśmy napisać przed każdą liczba zero i nic to nie zmieni. 

Po warunkiem, że to będzie tylko zero, bez żadnych kropek i przecinków!

od setek odejmujemy setki, 
od dziesiątek odejmujemy dziesiątki, 
od jedności odejmujemy jedności

2 9 0 – 0 3 0 =  2 6 0
Wiadomo, że tego zera nie będziemy zapisywać, ja tylko chciałam Wam pokazać,  że
liczba setek w tym przypadku wynosi 0. Tym sposobem rozwiążemy zadania 1. str.
22.

Wykonamy następnie zadania 2. str. 22 i 3. i 4. str. 23. Zadanie 6. i 7. dla chętnych.



EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

Na str. 23. w ćwiczeniach do ed. polonistycznej jest propozycja pracy plastyczno-
technicznej.  Wykonajcie  takie  medale,  możecie  je  jeszcze  bardziej  udekorować,
zachowajcie je, może nam się kiedyś przydadzą. 

Do odesłania:
• ed. polonistyczna  zadanie 3. str. 27,
• ed. matematyczna zadanie str. 22.


