Zadanie na wtorek
Moje kochane Kisiusie. Zaczynam tęsknić. A Wy? Mam nadzieję, że nie macie
czasu na tęsknotki i na nudę i miło spędzacie czas w gronie rodziny.
Dzisiaj znowu pobawimy się w naukę.
Zadanie 1.
Jeżeli możesz otwórz link: https://www.youtube.com/watch?v=6N-kiffT-WM
Zobacz film : „Zwyczaje związane z wiosną” .
Uważaj: po zakończeniu filmu automatyczne włączą się inne filmy. Jeśli chcesz
możesz oglądać dalej. Ale nie musisz.
Zadanie 2.
Teraz jak już wiesz, jak wygląda Marzanna możesz wykonać kolejne zadanie.
Wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń do języka polskiego str. 34, ćwiczenie 4 –
zadanie z nalepkami.
Zadanie 3.
Teraz poćwiczysz umiejętności z informatyki. Wykonaj ćwiczenie z zeszytu
ćwiczeń z jęz. polskiego str. 34, ćwicz. 5. Poszukaj w Internecie informacji o
zwyczaju topienia marzanny i zapisz notatkę w zeszycie do jęz. polskiego.
Zadanie 4.
Wyobraź sobie, że robisz Marzannę. Jeżeli chcesz, możesz wykonać Marzannę z
różnych materiałów a potem razem z rodziną na własnym podwórku zniszczyć
ją. Ja zrobię to z wielka przyjemnością, bo z filmu dowiedziałam się, że
Marzanna to symbol chorób. Oj, dam jej popalić! Niech zginie! Niech zginą
wszelkie choroby! I koronawirus też!!!
Wykonaj ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń do jęz. polskiego str. 35, ćwicz 6.
Wykonaj ćwiczenie 7 z tej samej strony.
Popatrz na zdanie pierwsze: przeczytaj zdanie, potem popatrz na część zdania,
która jest podkreślona. Ułóż pytanie tak, żeby dotyczyło podkreślonej części.
Masz podkreśloną część zdania:.... aby przegonić zimę.
Jakie ułożysz pytanie? Ja zrobiłabym tak: Po co cała klasa zrobiła Marzannę?

Ułóż pytania do pozostałych zdań. Na pewno świetnie Ci poszło.
Wykonaj zadanie z kropeczką: wypisz czasowniki i powiedz sobie na jakie
pytanie odpowiadają.
Wykonaj ćwiczenie nr 8 z tej samej strony, poćwicz pisownię wyrazów z h i ch.
Zadanie 5.
Poćwicz obliczenia na zegarach.
To już umiesz. To jest proste.
Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do matematyki str. 21, ćwicz, 1, 2, 3, 4.
To tyle na dzisiaj. Do poczytanie jutro.

