Klasa III Au
środa, 13.05.2020r. „Wystawa dzieł sztuki”
Pytania kluczowe na dziś to:
• W jakim celu ludzie piszą ogłoszenia?
• Jaką rolę w zadaniu tekstowym pełni pytanie?
Edukacja polonistyczna:
1.Przyjrzyj się ilustracjom w ćwiczeniach pol. – społ. na str. 14 i napisz zgodnie z poleceniem w zadaniu 1 ogłoszenie ( bez
plakatu). Pamiętaj, że w ogłoszeniu muszą być zawarte wszystkie ważne informacje.

2. W zeszycie w linię rozwiń zdanie według wzoru ( pamiętaj o zapisaniu daty):

Kasia maluje.
Kasia maluje... ( co?)
Kasia maluje... ( co? na czym?)
Kasia maluje... ( co? na czym? jak?)
3. Wykonaj zadanie 2 i 3 na str. 15 w ćwiczeniach pol. – społecznych. Staraj się stworzyć jak najdłuższe zdania.
Edukacja matematyczna:
4. W zeszycie w kratkę wykonaj zadania 1 i 2 z podręcznika mat. – przyr. na str. 53 . Przyślij je do oceny.

Trening:

Witam, ciąg dalszy koszykówki. Dzisiaj pozycja:
https://youtu.be/gIj1JEU7kmg
Koszykarze, CAŁOŚĆ BACZNOŚĆ!
CZOŁEM GRUPA!
Pozdrawiam
p. Roletta
Język angielski:

Witajcie Drodzy Uczniowie klasy 3 au,
bardzo dziękuję za przesłane ćwiczenia. Bardzo się cieszę, że pracujecie.

W ramach powtórzenia słownictwa z działu 6 narysuj w zeszycie co robisz w wybrany dzień i podpisz obrazek
według wzoru: I np. (go swimming) on np. (Thursday).
Dzisiaj zaczniemy dział 7 "Lions eat meat" (Lwy jedzą mięso).
Proszę otworzyć podręczniki na stronie 52. Jeżeli nie masz podręcznika, a masz dostęp do edesk.pearson.pl tam
znajdziesz podręcznik. Wysłuchaj ścieżki nr 2 na płycie nr 3. Powtarzaj wyrazy, a potem zdania za lektorem.
Poniżej znajdziesz słownictwo ze strony 52. Niektóre wyrazy są już Ci znane.
Jeżeli masz w domu zeszyt ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 1 i 2 ze strony 50.Zeszyt ćwiczeń znajdziesz też na eDesk.
eat - jeść
What do crocodiles eat? - Co jedzą krokodyle?
Crocodiles eat meat. - Krokodyle jedzą mięso.

crocodile – krokodyl

antelope – antylopa

meat – mięso

fruit – owoce

Jeżeli masz dostęp do eDesk wysłuchaj ścieżki 4 z płyty nr 3.

frog – żaba

seeds – nasiona

bird - ptak

bugs – robaki, insekty

grass - trawa

leaves - liście

