WITAJCIE, TO JUŻ PIĄTEK !

Możesz zacząć od gimnastyki, albo zrób ją później.
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
Wczoraj poznawaliśmy różne miejsca określane jako "schronisko". Dzisiaj dokładniej poznamy
jedno z tych miejsc – schronisko dla zwierząt. Czy pamiętasz dla jakich zwirząt przeznaczone jest
schronisko? Jeśli nie to jeszcze raz przeczytaj informacje – KĆ 3 - ćw. 1 s. 50.
Poznamy zaraz czym jest W O L O N T A R I A T
Otwieramy P 3 s. 56 - czytamy czytankę "Wolontariusze". Podczas weekendu ćwicz
czytanie tej czytanki ! Jeśli chcesz możesz do mnie w przyszłym tygodniu zadzwonić i
zaliczyć ją.
A teraz na podstawie tego tekstu odpowiedz na pytania – KĆ 3 - ćw. 4 s. 51. Poszukj fragmentów,
które są odpowiedzią na poszczególne pytania. Odpowiedź zapisz w formie swojego zdania.
(Układając zdanie zastanów się, czy go zmieścisz?)
Przenosimy się teraz na stronę 57 – Podręcznik 3. Przeczytaj tekst "Ptasi azyl". Na jego podstawie
wykonaj test - KĆ 3 - ćw. 5 s. 51.
Zaśpiewaj wczorajszą piosenkę – nie musi być tylko raz ! (Tekst w Podręczniku s. 52).
https://www.youtube.com/watch?v=tM5IjUBVSfY
PRZERWA
Sporo czytania dzisiaj, ale tym razem to fajny wierszyk. (Mi podoba się bardzo :). Można go fajnie
zinterpretować - P 3 s. 58. Czytając zwróć uwagę i zapamiętaj jak wygląda i zachowuje się pies z
wiersza. Będzie to potrzebne do wykonania kolejnego zadania - KĆ 3 - ćw. 5 s. 51.
W języku dnia powszednigo często stosujemy jakieś powiedzenia np. Gdy coś zgubimy i nie
możemy tego znaleźć to powiemy "Jak kamień w wodę". Są też powiedzenia, w których często
pojawiają się zwierzęta np. "Wilk syty i owca cała" - gdy z jakiejś trudnej sytuacji wszyscy
wychodzą zadowoleni.
Obok wiersza są przykłady innych powiedzeń, w których bohaterami są zwierzęta - przeanalizuj.
(Zobacz też na tej stronie ćw. 2.)
Wykonaj teraz - KĆ 3 - ćw. 2 i 3 s. 52. (Układając zdania w ćw. 2 korzystaj z przykładowych
powiedzeń.)
Ostatnie zadanie na dzisiaj ! - KĆ 3 – ćw. 4 s. 53. (Jeśli jesteś zmęczony/zmęczona możesz zrobić
później lub jutro).
Jeśli masz materiały możesz w wolnym czasie wykonać kota lub psa według przykładu (adres - link

poniżej) lub własnego pomysłu. (Jeśli możesz wyślij mi zdjęcie, a ja wyślę Ci ocenę przez dziennik
elektroniczny).
https://pl.pinterest.com/pin/669136457108023022/
Gdybyś się nudził/nudziła możesz policzyć.
https://szaloneliczby.pl/znajdz-skladnik-lub-odjemnik-do-50/
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