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Dzień dobry!

Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszych, ostatnich zajęciach w tym tygodniu.

Edukacja polonistyczna i społeczna

Temat: W Europie.
Zamieszkujemy piękny kontynent o bogatej, ale też burzliwej historii. To właśnie w
Europie  znajduje  się  nasza  ojczyzna  –  Polska.  Ale  czy  wiecie  dlaczego  nasz
kontynent nazywa się właśnie Europa?

Europa to imię królewny ze starożytnych opowieści greckich zwanych mitami. Wiele
ją łączy z kontynentem, który dzisiaj nazywa się tak jak ona.

Przeczytajcie informacje w podręczniku na s. 41.

Na s. 42. odszukajcie na mapie Europy Polskę i kraje sąsiadujące z nią. Na tej mapie
zaznaczono kraje należące do Unii Europejskiej. 

Czy wiecie co to jest Unia Europejska? 

Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie. Kraje te połączyły się ze sobą, aby
ludziom  żyło  się  lepiej,  łatwiej  i  bezpieczniej.  Polska  przystąpiła  do  Unii
Europejskiej 1 maja 2004 roku. 

Zapoznajcie się z tekstem na. s. 42 – 43. 

Na podstawie zdobytych informacji odpowiedzcie pisemnie w zeszytach na pytania
(zapiszcie wcześniej lekcja, data, temat):

1. Jakiego koloru jest flaga Unii Europejskiej?
2. Ile gwiazd na niej widnieje?
3. Jaki tytuł nosi utwór będący hymnem Unii Europejskiej?
4. Kto jest jego kompozytorem?
5. Jaka wspólna waluta obowiązuje w niektórych państwach UE?

Wykonajcie ćwiczenia 1 – 3 na s. 26.

Zapraszam do wspólnego śpiewania:

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=8&v=GcuN59DKZGQ&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=GcuN59DKZGQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=GcuN59DKZGQ&feature=emb_logo


Jeszcze polecam ciekawy filmik o Unii Europejskiej:

https://www.yotube.com/watch?v=DxyZ-8dV8M&feature=emb_logo 

Możecie też zapoznać się z ciekawymi miejscami w Europie:
http://scholaris.pl/resources/run/id/110263 

Edukacja matematyczna:

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia pieniężne.

Dzisiaj  w dalszym ciągu będziemy dokonywali  obliczeń pieniężnych. Wykonajcie
jeżeli tylko dacie radę wszystkie zadania w ćwiczeniach na s. 18 i 19.

Edukacja informatyczna

Spróbujcie ułożyć puzzle, a poznacie maskotkę Unii Europejskiej:

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/229551-syriusz-maskotka-uni-
europejskie   

Wychowanie fizyczne
 
Wykorzystajcie ładną pogodę i zagrajcie w piłkę, pobiegajcie też trochę, może jazda
na rowerze?

Zajęcia kształtujące kreatywność

Wykonajcie pracę plastyczną np.: portret Mamy, kwiaty, laurki w dowolnej technice.

Koniec! Czas na odpoczynek – udanego weekendu!

Dzisiaj proszę nie odsyłać żadnych zadań.
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