Zadania na piątek
Jak ten czas leci! Znowu piątek. Zakończyliśmy kolejny tydzień zdalnej nauki.
Witam Was kochani bardzo gorąco. Mam nadzieję, że wszystko u Was w
porządku, że jesteście zdrowi, że nauka nie sprawia kłopotów.
Ponieważ jest już koniec tygodnia, to dzisiejsze lekcje potraktujemy sobie
bardzo na luzie.
Niczym się nie martwcie.
Jeżeli czegoś nie wiecie, nie potraficie czegoś wykonać - pytajcie rodziców,
dzwońcie do mnie, piszcie na Messenger, piszcie sms.
Jeżeli jakieś linki u Was się nie otwierają - to spokojnie: może później się
otworzą, może następnego dnia będą działać.
Zadanie 1.
Sprawdźcie, czy wszyscy domownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa i
higieny:
- czy bez wyraźnej potrzeby nie wychodzą z domu,
- czy często myją ręce.
Przypomnij sobie i wszystkim domownikom zasady:

Zadanie 2.
A teraz o innym zagrożeniu.
Otwórz podręcznik na str. 42 -43. Przeczytaj tekst „Wypalanie traw”.
Z tekstu dowiedziałeś się / dowiedziałaś się jakie zniszczenia w przyrodzie
powoduje wypalanie traw.
Ludzie najczęściej wypalają trawy na wiosnę.
 Pokaż wszystkim dorosłym te plakaty:

 A wiesz, kto i w jaki sposób gasi takie pożary?
Możesz zobaczyć film:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=CrSpKGavcVw

Po zakończeniu filmu włączą się automatycznie inne filmy.
Nie musisz ich oglądać!
 Wiesz jak zachować się, gdy pali się las czy łąka?
Zobacz krótki film:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ROCB28LjvW8
 Przepisz do zeszytu najpiękniej jak potrafisz tekst:
Lekcja w domu
Jesienią i wczesna wiosną często widać płonące łąki. Ludzie wypalają trawy,
wierząc, że na ich miejsce wyrosną jeszcze bujniejsze. Niestety skutki
takiego postępowania są groźne dla zwierząt i roślin. Wiele gatunków ginie,
a na ich odtworzenie potrzeba kilka lat. Giną lub ulegają poparzeniu także
ludzie, gdyż zmieniający się wiatr powoduje szybkie rozprzestrzenianie się
ognia, przed którym trudno uciec.
Zadanie 3.
Otwórz zeszyt ćwiczeń do języka polskiego na str. 36, 37.
Wykonaj ćwiczenia: 2,3,4.
W ćwiczeniu 4 możesz się trochę pobawić. Postaraj się pokolorować rysunek
jak najpiękniej potrafisz.
Przypomnienie:
Rzeczownik: kto? Co?
Czasownik: co robi? Co się z nim dzieje?

Przymiotnik: jaka? Jaki? Jakie?
Przysłówek: jak? gdzie? kiedy?
Liczebnik : ile? który w kolejności?
W kropeczce pod ćwiczeniem 4 masz polecenie, żeby w zeszycie wypisać
przysłówki.
Co to jest przysłówek? Pamiętasz?
Pamiętaj!
Przysłówek nazywa różne okoliczności,
które towarzyszą wykonywaniu
czynności.
Najczęściej określa czasownik
i odpowiada na pytania:
Jak? (miło).
Gdzie? (wysoko).
Kiedy? (pojutrze).

Pamiętaj!
Przysłówki utworzone od
przymiotników
stopniują się:
np.: miło, milej, najmilej

