Zadania na poniedziałek
Kochane dzieci
Witam Was i Waszych rodziców bardzo wiosennie. Nadal nie możemy się
spotkać się w klasie. No cóż, musimy przetrwać ten trudny czas. Mam nadzieję,
że pamiętacie o wszystkich zasadach, które pomogą nam wszystkim uchronić
własne zdrowie i zdrowie najbliższych.
W dalszym ciągu będziemy kontynuować naukę na odległość.
Oto moja propozycja nauki na poniedziałek 23 marca br.
Zadanie 1.
Najpierw jeśli możesz otwórz link:
http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k3p8/index.html

Znajdziesz tam film (znaczek – „stop klatka):
„Czy wszędzie są cztery pory roku?”
Z filmu dowiesz się dlaczego pory roku się zmieniają.
Potem wykonaj ćwiczenia w podanej kolejności. Klikaj w kolejne ikonki - nr 1,
potem nr 2, potem znak zapytania i balon.
Możesz się pobawić w podane zabawy. Utrwalisz wiadomości z przyrody.
Linki: https://learningapps.org/1754154
https://learningapps.org/1422710

Zadanie 2.
Przeczytaj wiersz „ Pobudka” z podręcznika str. 36.
W zeszycie napisz:
Lekcja w domu (zamiast lekcja)
i napisz odpowiedź na pytania:
1. Kto jest bohaterem wiersza?
2. Wypisz oznaki wiosny, o których jest mowa w wierszu.

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń do języka polskiego. Wykonaj ćwiczenia z
zeszytu ćwiczeń do języka polskiego str.31 ćwiczenie 1, 2.
4. Wróć do podręcznika str. 37
- przeczytaj wyrazy w niebieskiej ramce. Będziemy ćwiczyć pisownię
rzeczowników z cząstką „nie”
- teraz wróć do zeszytu ćwiczeń z języka polskiego str. 32 i wykonaj
ćwiczenia: 4, 5, 6,7.
Zadanie 3.
Otwórz zeszyt ćwiczeń do matematyki str. 20.
Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 4.
Jeżeli będziesz miała / miał jakieś problemy, kłopoty z zadaniami możesz do
mnie dzwonić, najpierw napisz sms, żebym wiedziała, że to TY.
Zapiszę sobie w telefonie Twój numer.
Możesz mnie znaleźć na komunikatorach: Facebook, Mesennger.
Możesz do mnie pisać. Odpowiem zawsze.
Nie obciążaj rodziców! Oni mają swoje sprawy.
Wspólnie sobie poradzimy (jak zawsze).
Gdybyś zatęsknił/ zatęskniła, albo miała/ miał jakąś sprawę, nowinkę, to też
możesz dzwonić i pisać.
Nic się między nami się nie zmieniło! Tylko jesteśmy teraz dalej od siebie.
Pozdrawiam.

