
Zadania domowe: 06.04- 08.04.2020r. (poniedziałek-środa)
 
Edukacja polonistyczna
        

1. Nadal utrwalamy  wyrazy z h -ćwiczenia ortograficzne. Przeczytajcie wierszyk i przepiszcie do zeszytu.
Literę h zaznacz na kolorowo.  

           Kłopotliwe samo h 
           Dość szczególną skłonność ma; 
           Lubi „hałaśliwe" słowa: huk, harmider, hałasować,
           Heca, hurmem, hej, hop, hura,  
           Hola, horda, hejnał, hulać, 
           Hasać, halo, hop, wataha... 
           W tych wypadkach się nie wahaj! 
           Kłopotliwe samo h lubi także słowa związane z ruchem
          wahadłowym: wahadło, wahać się, huśtawka, huśtać się.    
                                     

2. Proszę przeczytać czytankę „Sygnalizator owocowo-warzywny” oraz tekst „Dieta” z podręcznika 
(strona 90, 91).

3. Następnie wykonajcie ćwiczenia 1,2 w kartach ćwiczeń (strony 82).
4. W zeszycie napiszcie Temat: Dieta, czyli o sposobach odżywiania. Dietetyk- poznajemy nowy zawód.; 

oraz datę: 06.04.2020r. Potem przepiszcie do zeszytu następujące zdania:

Dietetyk to specjalista, który zajmuje się wpływem  żywienia na zdrowie człowieka. To osoba, która 
planuje i nadzoruje sporządzanie różnych diet oraz metody przygotowywania potraw. Dietetycy 
zajmują się również edukacją żywieniową społeczeństwa, czyli uczą nas co należy jeść, aby być 
zdrowym.

Praca domowa- nauczyć się pięknie czytać wiersza „ Sześćdziesiąt cztery” podręcznik(92strona). 
                                                                 Sprawdzę Was! ( w środę)    

5. We wtorek i środę  będziemy uczuć się o świętach wielkanocnych. Proszę przeczytajcie wiersze 
„Wielkanocny stół” i „ Pisanki”oraz tekst „Pisanki, kraszanki..” z podręcznika (strona 98, 99).

6. Następnie wykonajcie ćwiczenia: 1 i 2 w kartach ćwiczeń (strona 90).
Polecam zobaczyć film  o tradycjach i zabawach wielkanocnych: 
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U

Jeśli chcecie zrobić ozdobę wielkanocną to podpowiadam  pomysł na wielkanocnego zająca: 
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM 

7. W zeszycie napiszcie Temat: Wielkanoc.; oraz datę: 08.04.2020r. 
 Napiszcie życzenia świąteczne (mogą być dla rodziców lub kolegów z klasy, zdecydujcie 



sami). Postarajcie się zrobić to starannie i uważnie.  Możecie obok życzeń narysować 
pisanki albo kurczaczki lub inne rzeczy pasujące do Wielkanocy. Zróbcie zdjęcie i 
poproście rodziców o przesłanie do mnie na adres e-mail: mco.beata@gmail.com lub na 
Messengera.

8. Do wykonania wielkanocne karty pracy. ( jeśli uda się wydrukować)
                                                  Dla przypomnienia:



Edukacja matematyczna 

Utrwalamy dodawanie z rozpisywaniem. 

1.   Na początek dokończcie ćwiczenia 2,3,4,5,6 w kartach ćwiczeń strony 36,37.
 Nadal ćwiczymy dodawanie liczb dwucyfrowych różnymi sposobami. 

2.  Proszę o przysłanie na  adres e-mail: mco.beata@gmail.com   lub na Messengera podanych niżej, 
rozwiązanych przykładów z matematyki (może być zdjęcie z zeszytu lub  działania napisane na 
komputerze)

   Postarajcie się rozwiązać przykłady róznymi sposobami, zastosujcie wszystkie sposoby. Jaki sposób    
wybierzecie do poszczególnych przykładów zależy od was.

 Przypominam: 

I sposób -   74 + 25 = 74 + 20 + 5 = 94 + 5 = 99 ( drugą liczbę rozbijamy na dziesiątki i jedności)

II sposób-    35+49= 30+40+5+9=70+14=84 ( każdą liczbę rozbijamy na dziesiątki i jedności)  
           
III sposób-  58 + 36 = 58 +   2 + 34 = 60 + 34 = 94   ( pierwszą liczbę dopełniamy do  pełnej
                                         60      
 dziesiątki i dodajemy to co zostało).

                  



 przykłady do zeszytu:                  

27 + 22 = 
46 + 23 =
53 + 26 =
22+ 53 =
22+ 78 =

            37+ 45 =
49+ 26 =
77 + 14 = 
63 + 28 =
16 + 77 =
51 + 19 =
82 +17  =

3. Jeśli macie nadal problemy z zegarem  polecam poćwiczyć:

 https://www.medianauka.pl/quiz-godziny-na-zegarze-3 :

Możecie też wydrukować sobie kartę z zegarami.
                  Miłej zabawy. I do usłyszenia niebawem.

                                                                                                                 Pozdrawiam 
                                                                                                                Beata Michalak

                                                      Karty do wydrukowania:
 
Kolorowanka- utrwalamy części mowy.

Wykreślanka- wyrazy związane z Wielkanocą

Zegary








