
czwartek, 02.04.2020r.

Matematyka - klasa 4
 
Drodzy uczniowie,
     kolejne zadania do wykonania (mam nadzieję, że poprzednie zostały  przez Was rozwiązane).

Proszę przygotować na biurku zeszyt, zeszyt ćwiczeń, podręcznik, ołówek, kredki. 
Niezbędny jest też dostęp do internetu.

Zapiszczie w zeszycie;

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków

1. Powtórzenie z poprzedniej lekcji: Czy już umiem? Str.76 -rozwiąż i sprawdź odpowiedzi.
2. Przeczytajcie uważnie z podręcznika informacje na str. 77 – 79.

- proszę wykonać jedno zadanie z części - na dobry początek (każdy wybiera sam, które 
chce)

3. Narysuj dwa prostokąty 2cm x 3cm

         

W pierwszym i drugim pokoloruj połowę tego prostokąta.
Okazuje się, że w pierwszym pomalowaliście 1/2 i w drugim również 1/2 prostokąta. 
Powiemy też, że w drugim pomalowaliśmy 3/6 (czyli 3 elementy z sześciu) – to prawda
bo  1/2 = 3/6
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Rozszerzanie ułamka:
Jeżeli licznik i mianownik ułamka pomnożymy przez tę samą liczbę naturalną różną od 0 i 1, to 
otrzymamy ułamek równy początkowemu.

Odwrotną czynnością do rozszerzania ulamka jest skracanie ułamka.
Skracanie ułamka:
Jeżeli licznik i mianownik ułamka podzielimy przez tę samą liczbę naturalną różną od 0 i różną 
od1, to otrzymamy ułamek równy początkowemu.

(Proszę powtórzyć cechy podzielności liczb. Kiedy liczba dzieli się przez 2, 3, 9, 5, 10 -przyda 
Wam się ta wiedza podczas skracania ułamków).

Ułamki, których nie da się skrócić nazywamy nieskracalnymi.
(Proszę wszystkie informacje, które podałam wpisac do zeszytu.)

4. Proszę obejrzeć prezentacje. Oto linki:
https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83

https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83


https://pistacja.tv/film/mat00107-skracanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83

5. Otwórzcie zeszyt ćwiczen na str. 108 i rozwiążcie zadanie 1, 2.
6. Otwórzcie podręcznik na str. 80 i rozwiążcie zad.1-po cztery przyklady z poziomu A i B

Pytania i wątpliwości  na mój adres: ursdur@wp.pl

Przypominam;

Na stronie; matzoo znajdziecie tematy, które pozwolą Wam poćwiczyć, utrwalić wiadomości, 
nabrać sprawności w liczeniu. Zachęcam do korzystania z tych stron, np.

http://www.matzoo.pl/klasa4/rozszerzanie-ulamkow-_21_93
http://www.matzoo.pl/klasa4/skracanie-ulamkow-zwyklych_21_74

Życzę powodzenia w pokonywaniu trudności podczas rozwiązywania zadań.

   Trzymajcie się zdrowo :)   

Urszula Dura
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