
Dzień dobry! 
A jednak spotykamy się dalej, dziwny jest ten rok szkolny. Zbliża się wielkimi krokami do               
zakończenia roku szkolnego, kto wie ile zostało jeszcze dni do 26 czerwca? 
My jednak musimy dalej dawać z siebie 100% ! No to zaczynamy: 

● Witamy tych, którzy nie lubią deszczu! 
● Witamy tych, którzy skaczą po kałużach! 
● Witamy tych, którzy lubią burzę! 
● Witamy tych, którzy boją się burzy! 
● Witamy tych, którzy lubią obserwować tęczę! 

Otwieramy podręczniki na str 36 i czytamy utwór pt. “Dywan”.Znalazły się w nim dwa nieznane               
pojęcia , mianowicie :krosno i osnowa.  

● Przeczytajcie co znaczą te słowa.Następnie odpowiedzcie na pyt 3 pod wierszem do            
zeszytu(10). 

● Podajcie również przykłady i zapiszcie co można jeszcze wpleść do wiosennego           
dywanu? 

● W zeszycie ćwiczeń na str 38 pokolorujcie pola z wyrazami według kodu (ćw 2) oraz               
podkreślcie czasowniki w czasie przeszłym. 

● Dla chętnych zad.3 str 38 
W zeszycie pod odpowiedziami zapiszcie na środku kilka zasad zachowania się na wypadek             
burzy” 

1. Zamknijcie okna i drzwi, 
2. Schowajcie się w środkowych i najniżej położonych pomieszczeniach z dala od okien i             

drzwi, 
3. Nie zbliżajcie się do urządzeń elektrycznych ani metalowych! 

Dziś również nauczymy się pisać opowiadanie.Pamiętacie zapewne, że opowiadanie ma wstęp,           
rozwinięcie i zakończenie.W podręczniku na str 37 znajdują się podpowiedzi do napisania tego             
opowiadania. Skorzystaj z wyrazów podanych w ramce. Najpierw jednak zobacz filmik. 

● https://www.youtube.com/watch?v=uwL3yqEYgYI 
Jeśli napisałeś prześlij to opowiadanie do sprawdzenia. 
Zrób sobie teraz trochę przerwy, możesz posprzątać biurko lub poukładać jakieś rzeczy, a także              
przygotuj sobie coś do picia, bo to nie koniec naszej pracy.  
Z matematyki przypomnimy sobie znaki rzymskie.  

● https://szaloneliczby.pl/liczby-rzymskie-na-arabskie-do-20/ 
 Napisz te liczby w zeszycie do matematyki (prześlijcie do sprawdzenia). Poćwiczcie również: 

● https://wordwall.net/pl/resource/603100/rzymskie-arabskie 
Zachęcam wszystkich domowników do wykonywania ćwiczeń: dziś TABATA 

● https://www.youtube.com/watch?v=jIPBeI6-2Qk 
Na zakończenie zajęć została nam jeszcze informatyka. Widzimy, że poprzednie zadania           
sprawiły Wam ogromne trudności, ponieważ tylko kilka osób przysłało do sprawdzenia. Dziś            
postaramy się o coś łatwiejszego. Ale nie zniechęcajcie się i kto jeszcze nie przesłał zadań to                
niech próbuje je zrobić (czyli tabelki z liczbami oraz wycinanie fragmentu mapy). Uruchomcie             
teraz płytę CD do zajęć komputerowych i wykonajcie 2 ćwiczenia, których jeszcze nie             
wykonywaliście. 
 

Miłej pracy. Do zobaczenia we wtorek!  
p. Iza i p.Basia 
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