Klasa III Au
czwartek, 30.04.2020r. „Powtarzamy wiadomości. Majowe święta”
Pytania kluczowe na dziś to:
• Jakie święta obchodzimy w maju?
• Dlaczego symbole narodowe są takie ważne?
Edukacja polonistyczna:
1.Dzisiaj dalsza część powtórki. Wykonaj w książce „Piszę” zadania ze str. 68 i 69. Zadanie 6 przepisz do zeszytu w linię jako
dyktando. Poproś Rodziców o podyktowanie tekstu.
2. Już niedługo przypadają majowe święta. 1 maja to obchodzone na świecie Święto Pracy. Dzień Flagi Rzeczpospolitej
Polskiej przypada w sobotę 2 maja, a w niedzielę Święto Konstytucji 3 Maja.

3. Dzień Flagi obchodzimy od 2004r.
4. Święto Konstytucji 3 Maja zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 r. Konstytucji 3 Maja
pierwszego w Europie, a drugiego na świecie, najważniejszego dokumentu państwowego.

Edukacja matematyczna:
5. W książce „Liczę” wykonaj zadania 1 i 2 ze str. 58, a dla chętnych zagadki. 
6. Sprawdź się w zadaniach na str. 60 i 61.
Edukacja przyrodnicza:
7. W ćwiczeniach mat. – przyr. na str. 91 wykonaj zadania powtórzeniowe.
Edukacja informatyczna:
8. Wejdź na stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_28_132_p0
9. Wybierz spis treści, a następnie Blok 28 (ikonka motyla) i Temat 132 (ikonka puzzle) i wykonaj zadania
o symbolach narodowych.
10.Wybierz spis treści, a następnie Blok 28 (ikonka motyla) i Temat 130 (ikonka misia) i wykonaj zadania o święcie 3 Maja.

Edukacja muzyczna:
11. Posłuchaj pieśni związanej ze Świętem Konstytucji 3 Maja pt.: „Witaj majowa jutrzenko”:
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8

oraz piosenki pt.: „Nasza flaga”:
https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk

Język angielski:

Dzień dobry,
zadanie na dzisiaj to powtórzenie materiału od początku działu 6. Proszę wykonać ćwiczenia z
poniższych kart pracy. Jeżeli nie masz drukarki zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Słowniczek: do judo - trenować dżudo, play football - grać w piłkę nożną, play table tennis - grać w
tenis stołowy, play basketball - grać w koszykówkę

Dzisiaj skończyliśmy pracę w trzeciej części ćwiczeń pol. – społecznych. Na następne zajęcia przygotujcie część czwartą.
Pozdrawiam Was wszystkich gorąco!
Beata Konieczna

