
Zadania domowe:   15.05.2020r.

Edukacja polonistyczna

1. Proszę przeczytać wiersz „ Nowa moda” - Małgorzaty Strzałkowskiej lub posłuchać:
https://www.youtube.com/watch?v=AXnDET-K-9g

                                           Nowa moda

                                             W domu Oli oraz Ali 
                                             wszyscy razem się zebrali, 
                                             aby wspólnie pogawędzić,
                                             jak sobotę miło spędzić. 
                                            Uradzili, jedząc ciasto, 
                                            że pojadą gdzieś za miasto, 
                                           lecz z powodu tej wycieczki 
                                           do solidnej doszło sprzeczki. 
                                           – Autem! – mówi wujek Tadek. 
                                          – Na motorach! – woła dziadek.
                                             Na to babcia: – Autobusem! 
                                             Mama: – Lepiej minibusem! 
                                             Ala z Olą grzmią donośnie, 
                                            że taksówką jest najprościej. 
                                           Tylko tata głową kiwa, 
                                            po czym nagle się odzywa:
                                           – Samochody, autobusy, 
                                           motocykle, minibusy – 
                                          każdy z nich okropnie smrodzi,
                                          a to naszej Ziemi szkodzi. 
                                          Po co spalin jej dokładać? 
                                         Lecz jest na to dobra rada – 
                                         pojedziemy rowerami, 
                                          bo nie trują spalinami. 
                                         Poprzez lasy, łąki,
                                        pola pędzi Ala, za nią Ola, 
                                        mama, tata, babcia, dziadek,
                                        a na końcu wujek Tadek. 
                                        Nowa moda jest w rodzinie 
                                        i rodzina z tego słynie, 
                                         że w sobotę się wybiera 
                                        na wycieczkę na rowerach. 
                                        Ziemia też oddychać musi, 
                                        bo inaczej się udusi.

2. Potem  proszę  obejrzeć filmy: 
 https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ - W kontakcie z naturą.

              https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4-film - Ekologiczny Strażnicy Ziemi
           

3.  Następnie wykonać ćwiczenie: 6 w kartach ćwiczeń (strona 34).  W zeszycie napiszcie 
Temat: Dzień Ziemi; oraz datę: 15.05.2020r. W ćwiczeniu 6 wykonajcie polecenie z kropką 
w zeszycie. Możecie napisać zdania na kolorowo.

4. W ramach powtórzenia wykonajcie również ćwiczenia:1,2,4,5  w kartach ćwiczeń (strony 
33,34). 



5. Polecam wykonanie krzyżówki dla chętnych, jeśli nie możesz wydrukować napiszcie w 
zeszycie samo  rozwiązanie (hasło). 

 Edukacja muzyczna 

1. Posłuchajcie piosenki ZoZi - Świat w naszych rękach. 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

2. Postarajcie się nauczyć  tej ekologicznej piosenki.

Edukacja matematyczna

Przypominamy wiadomości o odcinkach.

1. Proszę zapoznać się z zagadnieniami w podręczniku (strona 64,65). 
2. Następnie proszę wykonać zadania: 1,2,3,4 w kartach ćwiczeń (strony 54,55). 
3. W zeszycie do matematyki narysujcie dwa odcinki (AB i CD )o długościach: 4cm i7cm.
4. Polecam zobaczyć lekcję: poznaję odcinek:

https://www.youtube.com/watch?v=brC_Ynb-2OY

5. Polecam wykonać kartę pracy dla chętnych. 

                                                                                                  

                                                                               Pozdrawiam 
                                                                           Beata Michalak

                                                                         
                                                  Kartu pracy dla chętnych






