
Zadania domowe:   02-03.06.2020r.

Edukacja polonistyczna 

1. (02.06.2020r.)  Polecam Państwu lekcję  „Dzieci świata.” krok po kroku: 
https://www.youtube.com/watch?v=TIZz-6cnhtY

Ćwiczenie 3 (strona 69) oraz kropka w ćwiczeniu 4 (strona 70) -związane z pracą w 
zeszycie dla chętnych.

 Jeśli nie uda się skorzystać z poleconej lekcji to proszę przeczytać teksty z podręcznika 
(strony 76, 77). 
Potem  proszę wykonać ćwiczenia: 1,2,4,5  w kartach ćwiczeń (strony 69,70).
Ćwiczenie 3 (strona 69) oraz kropka w ćwiczeniu 4(strona 70) -związane z pracą w zeszycie
dla chętnych.

2. (03.06.2020r.) Polecam Państwu lekcję  „ Rodzinne spotkania.”  krok po kroku: 
https://www.youtube.com/watch?v=qXSy0dbXsM0
 

             Nie wykonujcie kropki z ćwiczenia 3 (strona 57)  w kartach ćwiczeń.
             Proszę o przysłanie do sprawdzenia ćwiczenie 4 (strona 58) z ćwiczeniówki oraz z zeszytu.
             ( dwa załączniki).
              Jeśli nie uda się skorzystać z poleconej lekcji to proszę przeczytać teksty z podręcznika 
               (strony 62, 63). 
              Potem  proszę wykonać ćwiczenia: 1,2,3,4,5  w kartach ćwiczeń (strony 57,58).
              Nie wykonujcie kropki z ćwiczenia 3 (strona 57)  w kartach ćwiczeń.
             Proszę o przysłanie do sprawdzenia ćwiczenie 4 (strona 58) z ćwiczeniówki oraz z zeszytu.
             ( dwa załączniki). Dla przypomnienia wiadomości o stopniowaniu przymiotnika tabela:

https://www.youtube.com/watch?v=qXSy0dbXsM0
https://www.youtube.com/watch?v=TIZz-6cnhtY


Edukacja muzyczna

1. Zapoznaliście się w czasie lekcji online z piosenkami: „Dzieci”oraz „Jesteśmy dziećmi”, 
postarajcie się nauczyć jednej z nich: https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ    
https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8

     
Edukacja matematyczna

                                       
 

1. (02.06.2020r.) Polecam Państwu lekcję „ Porównuję liczby trzycyfrowe cz.2.” krok po 
kroku : https://www.youtube.com/watch?v=oESWAhhoZpA

 Jeśli nie uda się skorzystać z poleconej lekcji to proszę  zapoznać się z zagadnieniami w 
podręczniku (strona77).
Następnie proszę wykonać zadania: 1,2,3,4 w kartach ćwiczeń (strona 66).

2.   (03.06.2020r.) Polecam Państwu lekcję „ Dodaję liczby trzycyfrowe.” krok po kroku: 
https://www.youtube.com/watch?v=A0tInCNJyk8

            Jeśli nie uda się skorzystać z poleconej lekcji to proszę  zapoznać się z zagadnieniami w   
            podręczniku (strona78).
            Następnie proszę wykonać zadania: 1,2,3,4,5 w kartach ćwiczeń (strony67,68). Zadanie       
             6(strona 68) dla chętnych. 

3. Polecam gry matematyczne utrwalające liczby trzycyfrowe:
https://wordwall.net/pl/resource/1147756/matematyka/liczby-trzycyfrowe
https://wordwall.net/pl/resource/1147756/matematyka/liczby-trzycyfrowe

   
Na lekcję w czwartek przygotujcie wycięte cyfry.
  

            

                                                                               Pozdrawiam 
                                                                           Beata Michalak
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