
Dzień dobry! 
Tak długo nie ma Was w szkole ! My teraz gościmy w Waszych domach 
internetowo.Codziennie tworzymy dla Was nowe zadania, a potem przekazujemy je na 
stronę naszej szkoły. Pewnie niektórzy cieszą się ,że nie muszą chodzić do szkoły, ale są też 
tacy, którzy z tego powodu są bardzo smutni.Codziennie wszyscy walczymy ze 
swoim  zniechęceniem. A każdy z nas musi teraz ciężko pracować. Więc zaczynamy: 

 Otwórzcie podręcznik do j. polskiego i przeczytajcie tekst na str.33 pt." Czas na 
pisma". 

 Następnie w zeszycie ćwiczeń przyjrzyjcie się czasopismom i gazetom. Połączcie je z 
pasującymi do nich tytułami.(ćw.1). 

  Potem uzupełnijcie zdania wyrazami z ramki i przepiszcie notatkę do zeszytu pod 
tematem. 

 A teraz zastanówcie się nad stworzeniem własnego pisemka.Wiemy ,że macie 
doskonałe pomysły więc zabieramy się do pracy. Na gotowe pisemka czekamy do 
końca tygodnia czyli do piątku. Wykonujemy je z pomysłem, starannie na ocenę ! 

Wróćcie jeszcze na chwilę do podręcznika na str. 34. Mamy tam przypomnienie pisowni "h", 
dlatego warto zapamiętać niektóre wyrazy, w których ta litera sie pojawia. Wykonajcie: 

 https://www.dyktanda.net/ortografia-22.php 
 https://www.eduelo.pl/quiz/442/podglad/ 
 https://view.genial.ly/5eb45dd92c3ba90db0754484/vertical-infographic-timeline-

dyktando?fbclid=IwAR0BMkngrAlwsDFfzwLz61cbKsI0elhX9SFacu44uJa2U1aP9fbo5
R2Gyoc 

Do zeszytu wykonajcie tylko ćw. 2 ze str 34 (podręcznik) 
Czas na  na przerwę: 

   https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA 
Po przerwie dalszy ciąg naszych zmagań. Będzie Wam  potrzebny zeszyt z matematyki: 
Zad. 1 Porównajcie liczby: 
1 000,,,,,10 000              5 000,,,,,70 000           26 000,,,,,2 600 
4 000,,,,,400                  100 000,,,,,10 000              78 000,,,,,98 000 
700 000,,,,,600 000         50 000,,,,,500 000                200 000,,,,,20 000 
Zad.2 Napiszcie w zeszycie: 
pięćset tysięcy-..... sześćset tysięcy-.....  siedemset tysięcy-..... osiemset tysięcy-..... 
dziewięćset tysięcy-.....milion-.....   
Niektórym z Was nie udało się zrobić zadania z informatyki. Zastanawiałyśmy się dlaczego? 
Może po prostu niektórzy zapomnieli? 

  Dziś nowe zadanie: W pasku po lewej stronie wejdźcie w pozycję „Wstawianie", 
następnie naciśnijcie czwartą z lewej ikonę „Tabela". Po kliknięciu w tabelę 
naciśnijcie polecenie „wstaw tabelę" . W liczbie kolumn zaznaczcie 3, w ilości 
wierszy wybierz 11. Potwierdźcie wstawianie tabeli  „ok".  Zobaczycie wtedy 
swoją tabelę. Teraz wpiszcie w rubryki w pierwszej linijce: w pierwszej 
„miliony", w drugiej „tysiące", a w trzeciej „setki". Na środku strony w dziale 
„Akapit" , w ikonie „wcięcia i odstępy" wybierzcie „wyrównanie do środka". 

 Później wejdźcie znowu w rubrykę „Tabela" oraz wybierzcie pozycję „Rysuj 
tabelę". Zobaczycie  na monitorze ołówek, narysujcie nim w każdej kolumnie 
dwie linie, rozdzielające każdą kolumnę na trzy części. W pierwszej części 
kolumny napisz „s"(setki), „t"(tysiące), „j" (jedności).Teraz wymyślcie i wpiszcie 
własne liczby do tabeli. Następnie je odczytajcie i napiszcie słownie pod 
tabelą:(10) 

1. .. 
2. .. 
3. .. 

                          Życzymy Wam słoneczka na następne dni ! p. Iza i p. Basia 
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