WITAM RODZICÓW I DZIECI

Od dzisiaj wracamy do pracy z książkami, tylko tak trochę inaczej :) Nadal pracujemy za
pośrednictwem internetu i komputera, dlatego zaczniemy od przypomnienia pewnych zasad.
Wykonujemy ćwiczenie – Karty Ćwiczeń 3-ćw. 4 s. 45 (KĆ 3-ćw. 4 s. 45)

Zaczynamy dzisiejszą lekcję.
Czytanie komiksu – Podręcznik cz.3 s. 50-51 (P3 s. 50-51)
Teraz należy skojarzyć postać z wypowiedzią. Idź do KĆ 3-ćw. 1 s. 42 i przyklej postać (Marcel,
kot-Cukierek, tato) przy odpowiednich wypowiedziach.
Wykonujemy następne ćwiczenie - KĆ 3-ćw. 2 s. 42. Zdania wykrzyknikowe to takie, które kończą
się.....(!) Odszukaj w komiksie (P3 s. 50-51) takie zdania i przepisz je STARANNIE !!!
Wczoraj było uzupełnianie i przepisywanie do zeszytu opisu krasnoludka Maurycego. Dzisiaj
nalepkami uzupełnimy opis wiewiórki - KĆ 3-ćw. 4 s. 43, (ale najpierw zwracamy uwagę na
pisownię tego wyrazu – To „ó” wymienne, czy niewymienne? Zapamiętujemy!).
Przyklejamy!
Teraz trzema wyrazami poniżej nazywamy części opisu (zobacz tło) i wpisujemy przy kredkach.
Ostatnia część tego ćwiczenia, to wyszukiwanie przymiotników. (Wczoraj było przypomnienie o
przymiotniku - https://naszelementarz.men.gov.pl/pliki/kl2/podreczniki/naszaszkola-kl2-cz3-z.pdf).
Wykonujemy - KĆ 3-ćw. 5 s. 43. (Mówiliśmy od czego zaczynamy opis– Przypomnij sobie !).
A teraz przepisujemy do zeszytu. (W nagłówku możesz napisać - Etapy opisu i podkreśl.)
Jeśli nie jesteś jeszcze zmęczony/ zmęczona możesz wykonać - KĆ 3-ćw. s. 42.
PRZERWA
Analizujemy przykłady (wszystkie zadania) - Matematyka Podręcznik 2 s. 28–29 (MP 2 s. 28–
29). (W tej książce nic nie piszemy – tylko ustnie.) Zacznij od POMOCNE SŁOWA (lewy górny
róg s. 28.)
Przechodzimy do - Matematyka Karty Ćwiczeń 2 s. 23 (MKĆ 2 s. 23).
Wykonujemy – MKĆ 2 – zad. 1 – 5 s. 23. Jesteś w domu, więc w razie trudności możesz za zgodą
osoby dorosłej wykorzystać jakieś naczynia i wykonywać zadania w praktyce (mama wie, które
mają: pół litra, 1 litr, 2 litry itd.) Pamiętaj, że wodę należy oszczędzać!
Przechodzimy do strony następnej. Będziemy tu ćwiczyć liczenie.

Wykonujemy – MKĆ 2 – zad. 1 – 5 s. 24.
Zamykamy książki.
A teraz trochę nauki z internetem
Uporządkuj liczby (do 50) – Zadanie polega na uporządkowaniu trzech liczb od najmniejszej do
największej. Potrafisz wskazać, która odpowiedź zawiera poprawne uszeregowanie losowych liczb?
https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-50/
Kolorowanka
https://www.kolorowankionline.net/tylko-numery

