
Dzień dobry! 
 
Dziś zajęcia ruchowe poprowadzi ktoś, kto chodził do naszej szkoły. Myślę ,że Wasi rodzice              
rozpoznają tą osobę.Poćwiczcie razem z nią w ogródku (jeśli ktoś ma) ! 
https://www.youtube.com/watch?v=iuFHGDeQWA4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Y7QlnuaEj
7if1BipZS1kHG_hD1Ns8cqddb3hgcDaG38xlCptJVA45L5k 
Po ćwiczeniach napijcie się wody i startujemy do nowego tematu. Dziś przypomnicie sobie jakim              
bezcennym darem jest woda. W związku z tym popatrzcie na filmik, który znajduje się na               
EDUELO. Filmik jest krótki trwa tylko 3 minuty, ale jest bardzo ciekawy. 

● https://www.eduelo.pl/prezentacja/825/ 
Napiszcie w zeszycie pytanie i odpowiedź , którą usłyszeliście na samym końcu.A teraz             
zobaczcie następny filmik i zróbcie do niego rysunek w zeszycie. (Krążenie wody w przyrodzie) 

● https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ 
W zeszycie ćwiczeń uzupełnijcie str 39-41 bez ćwiczenia 5 i 6. 

Po chwili pracy należy się przerwa. Dziś krótka przerwa w podskokach -            
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

Po przerwie trochę matematyki. Będą nam potrzebne zeszyty. Zapiszcie w zeszycie datę i  
Zad.1 (obliczenia) 

● Ile brakuje liczbie 157,283,464,595,678,790,801 do najbliższej setki? 
● Ile brakuje liczbie 1500,2800,4600,5900,6700,7900,8100 do najbliższego tysiąca? 

Zad 2.  
Wskaż (pokoloruj najmniejszą liczbę w każdym rzędzie: 
1500                   10 000                  1271                      20 000 
70 000                  4726                   3 000                     100 000 
60 000                  900                     90 000                    7290 
Zad 3. 
Na ostatnich zajęciach przypomnieliście sobie znaki rzymskie od 1-12. Dziś poznamy kolejne            
liczby: 
13-   XIII  to 10 i 3 
14 -  XIV  to 10 i 4 
15 - XV    to 10 i 5 
16 -  XVI  to 10 i 6 
17 - XVII  to 10 i 7 
19 - XVIII to 10 i 8 
19 - XIX to  10 i 9 
20 - XX to 10 i 10 
30 - XXX to 10 i 10 i 10  
Do zapisywania większych liczb używamy liter: 
40    to XL 
50    to L 
100  to C 
500  to D 
1000 to M 

● https://szaloneliczby.pl/cyfry-rzymskie/ 
● https://szaloneliczby.pl/liczby-rzymskie-na-arabskie-do-1000/ 

Te zadania są trudniejsze niż sobie myślisz ! Poćwicz trochę! 
● https://www.eduelo.pl/quiz/138/podglad/ 

Rozwiązanie tego quizu pozwoli Wam się dobrze przygotować do testu,(z liczb rzymskich),            
który będzie w czwartek! 
Miłej pracy i udanego dnia życzy p. Iza i p. Basia 
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