
Dzień dobry!                                                                         poniedziałek, 4.05.2020r.

EDUKACJA POLONISTYCZNA I PRZYRODNICZA

Witam Was po dłuższej przerwie! Zmieniamy tematy zajęć. Dzisiaj rozpoczynamy
cykl tematów: „Wiosenne prace w ogrodzie”. W podręczniku na str. 60.  pokazane
jest co należy zrobić, aby posiać rzodkiewkę. Zwykle te same czynności wykonujemy
przy sianiu marchewki,  pietruszki,  groszku itp.  Przeczytajcie  opis  poszczególnych
czynności i spróbujcie je zapamiętać (to tak na przyszłość). Może akurat ktoś z Was
pokusi się o własną hodowlę wybranego warzywa. 
 
Wykonajcie zadanie 1., str. 61. w podręczniku.  Waszym zadaniem będzie nadanie
tytułów ilustracjom i zapisanie ich w zeszycie. 

Uwaga!  Tytuły  muszą  być  krótkie,  często  są  jednowyrazowe,  bardzo  rzadko  w
tytułach występują czasowniki. 

Przykłady tytułów: 
✔ Podlewanie
✔ Nagroda
✔ Wytyczanie ścieżek

Pamiętajcie! Pierwszy wyraz w tytułach zapisujemy wielką literą i nie stawiamy na
końcu kropki. 

PRZYPOMNIJMY SOBIE:
➢ Kiedy mówimy, że wypowiedź jest zdaniem?

Wypowiedź jest zdaniem, kiedy zawiera c  zasownik.   

 Ola sprząta. - To jest zadanie proste.

Każde zdanie proste można rozwinąć.

➢ Co to znaczy rozwinąć zdanie?

Rozwijamy zdanie wtedy, kiedy dodajemy informacji. 

np. 1. Ola sprząta pokój.
      2. Mała Ola sprząta swój pokój.
      3. Mała Ola chętnie sprząta swój pokój wieczorem.

Wykonajcie  zadanie 2., str. 68. - ćwiczenia do ed. polonistycznej. 

 Dla chętnych krzyżówka!



EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zadania z matematyki nie wymagają moich objaśnień. Wystarczy wykorzystać to, 
o czym już się uczyliśmy. Proponuję następującą kolejność wykonywania zadań:

Na rozgrzewkę zadanie 1., str 52. i 5., str. 53.  – ćwiczenia do ed. matematycznej.
W zadaniach tekstowych 2. i 3., str 52.,53. bardzo ważne są rysunki.
Przypominam!  -  zawsze  najpierw  wykonujemy  rysunek,  potem  zapisujemy  i
rozwiązujemy działanie, na końcu odpowiedź.

W tamtym tygodniu w poniedziałek mieliście za zadnie wykonać tylko te zadania,
które sami potraficie rozwiązać.  Kiedy sprawdzałam Wasze prace,  okazało się,  że
najczęściej bez rozwiązania było zadanie 3. ze str. 44. 

Jest to bardzo ważne zadanie dlatego jeszcze raz tłumaczę.

Rysunek 1.

✔ Ile jest małych prostokątów w pierwszym rysunku?
✔ Łatwo policzyć, bo jest ich niewiele.

         Rysunek 2. 
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✔ Ile jest małych prostokątów w drugim rysunku? 
✔ Trudniej policzyć, bo jest ich dużo.
✔ Jaki jest na to sposób? 
✔ UWAGA!  Liczymy prostokąty w pierwszym rzędzie poziomym - jest ich 6. 
✔ Następnie liczymy prostokąty w pierwszym rzędzie pionowym- jest ich 10.



✔ Ilość prostokątów obliczmy w bardzo prosty sposób. 
✔ Mnożymy ilość prostokątów w rzędzie poziomym przez ilość prostokątów 

w rzędzie pionowym.
✔   6 · 10 = 60 
✔  W drugim rysunku jest 60 małych prostokątów.

                   
                             

Łatwo było? Pewnie, że łatwo! 

Do odesłania!
• ed. polonistyczna – zad. 2 i zadanie z zeszytu
• ed. matematyczna – strona 52.  z ćwiczeń


