
25.05.2020, poniedziałek

Dzień dobry!

Edukacja polonistyczna

Temat: Piszemy poprawnie – zmiękczenia.

Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  ćwiczyć  pisownię  wyrazów  ze
zmiękczeniami,czyli kiedy piszemy: ś, ć, ń, ź, dź, a kiedy si, ci, ni, zi, dzi. 
Przypomnijcie sobie zasady  pisowni zmiękczeń zamieszczone w podręczniku na
s. 44 – 45, a także przeczytajcie wszystkie wierszyki ortograficzne utrwalające
pisownię wyrazów ze zmiękczeniami.

Zapiszcie w zeszytach do j. polskiego lekcja, data, temat i taką notatkę:

Zapamiętaj!
Zakończenie -ść piszemy w takich wyrazach, jak: liść, złość, sześć.
Przed literami oznaczającymi spółgłoski piszemy ś, ć, ź, ń, dź, np.:
słońce, śpi, ćma, późno, dźwigać.
Przed literami oznaczającymi samogłoski piszemy si, ci, zi, ni, dzi,
np.: Kasia, niosła, dziecko.
Na końcu rzeczowników w liczbie pojedynczej piszemy ś, ć, ź, ń, dź,
np.: łoś, płoć, paź, słoń, łódź.

A  teraz  wykonajcie  ćwiczenia  4  –  6  na  s.  27.  -  myślę,  że  nie  sprawią  Wam
trudności.

Dla chętnych w ramach zabawy polecam:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=CzcTap4HegU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=DVqHfKmvK6c&feature=emb_logo 

https://wordwall.net/resource/943254/polski/krzyżówka-z-zi-ź 

https://wordwall.net/resource/2094845/terapia-logopedyczna/utrwalanie-głoski-ć-ci 

Edukacja matematyczna

Temat: Poznajemy liczby pięciocyfrowe.

W ramach wprowadzenia do tematu, obejrzyjcie prezentację:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=CzcTap4HegU&feature=emb_logo
https://wordwall.net/resource/2094845/terapia-logopedyczna/utrwalanie-g%C5%82oski-%C4%87-ci
https://wordwall.net/resource/943254/polski/krzy%C5%BC%C3%B3wka-z-zi-%C5%BA
https://www.youtube.com/watch?v=DVqHfKmvK6c&feature=emb_logo


https://onedrive.live.com/redir?resid=FE7062EA800B06E0!132&authkey=!
AKQoUJnJymdT_1A&e=ufCni3 

Ta  prezentacja  pokazała  Wam jak odczytujemy  liczby  pięciocyfrowe i  jeszcze
większe. Możecie jeszcze obejrzeć podobny film:

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=15&v=bc64kvlJzEc&feature=emb_logo 

A  teraz  w  zeszytach  do  matematyki  zapiszcie  lekcja,  data,  temat  i  taką
informację:

Zapamiętaj!
Podczas  pisania  dużych  liczb,  rób  odstęp  przed  trzema  ostatnimi
cyframi.  To ułatwi  ich  odczytywanie!  np.:  85 457.  Tę  liczbę  czytamy:
osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem.

                                                             D J   S D J
85  457

    

                                       grupa tysięcy                      grupa jedności    

Wykonajcie ustnie zad. 1 - 2  w podręczniku s. 122, a w zeszytach zad. 4.        

Edukacja muzyczna

Temat: Nauka piosenki  „Na majówkę”  

To jest link do piosenki, a tekst znajdziecie a ćwiczeniach na s. 92.

https://www.youtube.com/watch?v=kFyZxZjPgjw    karaoke

To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia jutro!

Do odesłania:
➔ zad. 4. - rozwiązane w zeszycie do matematyki.

                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=kFyZxZjPgjw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=bc64kvlJzEc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=bc64kvlJzEc&feature=emb_logo
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