
Zadania domowe:   25-27.05.2020r.

Edukacja polonistyczna 

 Proszę przeczytać tekst z podręcznika- Bukieciarstwo (strona 73) i wykonać ćwiczenie 4 
(strona 64) w kartach ćwiczeń. W czasie lekcji online ustaliłam z uczniami, że przepiszą do 
zeszytu dwie wybrane zwrotki z wiersza „ W domu najlepiej”( podręcznik strona 111). 
Czekam na przysłanie prac do 31.05.2020r. 

1. (26.05.2020r.)  Polecam Państwu lekcję  „ Nie jestem sam.” krok po kroku dostosowane do 
naszego podręcznika i ćwiczeń. Lekcja - „ Nie jestem sam.” ” krok po kroku: 
https://www.youtube.com/watch?v=BSVb854Myy4

Ćwiczenie 3 (strona 50)-związane z pracą w zeszycie dla chętnych.

 Jeśli nie uda się skorzystać z poleconej lekcji to proszę przeczytać teksty z podręcznika 
(strony 54, 55). 
Potem  proszę wykonać ćwiczenia: 1,2,4  w kartach ćwiczeń (strony 49,50).
Ćwiczenie 3 (strona 50)-związane z pracą w zeszycie dla chętnych.

2. (27.05.2020r.) Polecam Państwu lekcję  „ Podwórko z królewną.”  krok po kroku: 
https://www.youtube.com/watch?v=e_ZBbLTjcgk  

             Nie wykonujcie ćwiczenia 4 i kropki z ćwiczenia 3 (strona 52)  w kartach ćwiczeń.
          
              Jeśli nie uda się skorzystać z poleconej lekcji to proszę przeczytać teksty z podręcznika 
               (strony 56, 57). 
              Potem  proszę wykonać ćwiczenia: 1,2,3,5  w kartach ćwiczeń (strony 51,52).
              Nie wykonujcie ćwiczenia 4 i kropki z ćwiczenia 3 (strona 52)  w kartach ćwiczeń.

Edukacja muzyczna

    1. Zapoznaliście się w czasie lekcji online z piosenką „ Laurka dla mamy”, postarajcie się jaj       
          nauczyć: https://www.youtube.com/watch?v=9FLxvupuyao
     
Edukacja matematyczna
     

                                            Przepiszcie do zeszytu:



 
1. (26.05.2020r.) Polecam Państwu lekcję „ Poznaję liczby trzycyfrowe złożone z setek i 

dziesiątek.” krok po kroku - https://www.youtube.com/watch?v=sccXq9SswvI  
 Jeśli nie uda się skorzystać z poleconej lekcji to proszę  zapoznać się z zagadnieniami w 
podręczniku (strona74).
Następnie proszę wykonać zadania: 1,2,3 w kartach ćwiczeń (strona 63).

2.   (27.05.2020r.) Polecam Państwu lekcję „ Poznaję liczby trzycyfrowe.” krok po kroku - 
https://www.youtube.com/watch?v=EL1qKGqESUM  

            Jeśli nie uda się skorzystać z poleconej lekcji to proszę  zapoznać się z zagadnieniami w   
            podręczniku (strona75).
            Następnie proszę wykonać zadania: 1,2,3,4 w kartach ćwiczeń (strona 64).

3. Na lekcję w czwartek przygotujcie wycięte cyfry:
  

            

 Kartoniki z cyframi można wykonać z kartonu jeśli nie uda się wydrukować.

                                                                               Pozdrawiam 
                                                                           Beata Michalak
    

                                                 


