
Piątek, 27 marca 2020r. 

Temat dnia: Niezwykłe przedmioty 

Pytania kluczowe na dziś to: 

 Kiedy przydaje się wyobraźnia? 

 W jakich sytuacjach życiowych wykorzystuje się dzielenie? 

 Co stałoby się z roślinami, gdyby wyginęły owady? 

 

1. Przeczytaj głośno mamie lub wspólnie z nią fragment książki Marii Kruger ” Witaj Karolciu!”.  

Znajdziesz go na stronie www.flipbooki.mac.pl  w podręczniku do j.polskiego cz.2  

na str. 20 i 21. Chochlik zrobił psikusa i podręcznik do języka polskiego cz.2 ukrył się pod 

podręcznikiem z matematyki cz.2, a podręcznik z matematyki cz.2 ukrył się pod podr. z 

języka polskiego cz.2. ☺ 

2. Porozmawiaj z rodzicami na temat przeczytanego tekstu i odpowiedz ustnie na pytania 

umieszczone pod nim. (podręcznik do j.polskiego str.21). 

3. W zeszycie do j.polskiego (w linie) napisz Z PAMIĘCI wybrane z przeczytanego tekstu 

wyrazy lub 3 krótkie zdania. Zrób to po dokładnej obserwacji wzoru, czyli po obserwacji 

wyglądu tych wyrazów i zdań w tekście. Następnie porównaj to, co napisałeś z tekstem  

w podręczniku lub sprawdź ich poprawność w słowniczku ortograficznym. Pamiętaj  

o starannym piśmie! 

4. Przygotujcie 12 patyczków lub kredek oraz kilka kartek. Rozkładaj po równo na kartkach 

najpierw po 2 patyczki, sprawdź ile kartek zajęły. Potem po 3 patyczki, ile teraz kartek jest 

zajętych? Następnie rozłóż po 4 patyczki, po 6 i po 12. Za każdym razem rozkładaj po równo 

(sprawiedliwie) i zapamiętaj na ilu kartkach leżą.  

5. A teraz to, co robiłeś z patyczkami zapisz w zeszycie do matematyki ( w kratkę) w postaci 

działań na dzielenie. Każde działanie zacznijcie tak 12: _ = _   . Powinno być napisanych  

5 działań. Poproś, aby ktoś z dorosłych sprawdził ich poprawność. 

6. Wykonaj, ty razem bez zapisywania w zeszycie, zadania w podręczniku do matematyki cz.2 

na str.24 – 25. 

7. Pomyśl, jak sprawiedliwie podzielić tabliczkę czekolady na kilka osób. Jeśli masz czekoladę 

w domu spróbuj to zrobić. Na koniec zadania możesz zjeść kawałek. Pamiętaj, aby 

poczęstować też innych domowników, tylko bądź sprawiedliwy! ☺ 

8. Obejrzyj podany w linku filmik o pszczołach i zastanów się: Dlaczego pszczoły są ważne?  

Co stałoby się z roślinami, gdyby wyginęły owady? 

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 

Zadanie do wykonania z RELIGII od p. Małgorzaty Wąsowicz: 

 Obejrzyj film pt. „Mojżesz” cz.1. Dostępny na YOUTUBIE. 

Miłej pracy! Katarzyna Raczyk 

https://flipbooki.mac.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c

