26.03.2020r. (czwartek)
J. POLSKI
Drodzy Uczniowie, dzisiaj przypomnicie sobie wiadomości dotyczące przyimka, wyrażenia
przyimkowego oraz spójnika.
1. Zapiszcie temat: Nad i ale-znam te słowa doskonale
2. Rozejrzyjcie się po pokoju, w którym się znajdujecie. Opiszcie(ustnie), gdzie znajdują
się poszczególne przedmioty.
3. Zapiszcie w zeszycie notatkę:
Przyimki- to nieodmienne części mowy, które pokazują:
- gdzie jakiś przedmiot lub osoba w danej chwili się znajdują, np.:
Lis żyje w lesie.
Telefon leży na stole.
Szafa stoi obok biurka.
Maciek wyglądał zza muru.
- kiedy wydarzy się jakaś czynność:
Pójdę do kina po lekcjach ( do również jest przyimkiem, jednak w tym przypadku chcemy
pokazać, kiedy dana czynność ma miejsce).
-Pooglądam film na YouTube przed zajęciami.
Przyimki ( przykłady): do, z, w, na, po, nad, zza, przed, o, od, przy, za
Przyimek łączy się najczęściej z rzeczownikiem . Tworzy z nim wyrażenie przyimkowe, np.:
w + dom = w domu

przyimek

rzeczownik

wyrażenie przyimkowe

Spójniki –to nieodmienne części mowy. Ich zadaniem jest łączenie wyrazów w zdaniach, np.:
Magda i Gosia siedzą razem w ławce.
Jestem chora, więc zostanę w domu.
Spójniki(przykłady): i, oraz, albo, lub, lecz, jednak, zatem, czy, że, dlatego

4. Przeczytajcie temat w podręczniku str. 175-176.
4.Wykonajcie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.35-37
5. Dla osób chętnych zamieszczam adres strony, dzięki której można jeszcze lepiej utrwalić
wiadomości dotyczące przyimka oraz spójnika:
https://epodreczniki.pl/a/bez-przyimka-ani-rusz/D5354wyz6

MATEMATYKA
Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
1. Zapisz powyższy temat lekcji.
2. Obejrzyj film, dzięki któremu dowiesz się jak dodawać i odejmować ułamki dziesiętne w
pamięci.
https://pistacja.tv/film/mat00144-dodawanie-i-odejmowanie-pamieciowe-liczb-dziesietnychzadania?playlist=242
3. Wykonaj zadanie 1 i 2 str. 152 z podręcznika do zeszytu.
4. Obejrzyj film, dzięki któremu dowiesz się jak dodawać i odejmować ułamki dziesiętne
pisemnie.
https://pistacja.tv/film/mat00142-dodawanie-i-odejmowanie-pisemne-ulamkowdziesietnych?playlist=242
5. Wykonaj zad.3 str. 152 z podręcznika do zeszytu.
Pozwolę sobie również przesłać linki do filmów, w których moim zdaniem Pan Tomasz
Gwiazda tłumaczy rewelacyjnie.
https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw
https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ

J. ANGIELSKI
Temat lekcji: Zawody - wprowadzenie słownictwa.
Podręcznik strona 80 ćwiczenie z obrazkami – starcie się patrząc na obrazek zgadnąć czym
zajmują się przedstawione osoby. Podajemy nazwy zawodów po angielsku.

Ćwiczenie 2 strona 81 podręcznik
Słuchamy nazw zawodów i powtarzamy.

Ćwiczenie 3 str. 81
Czytacie tekst i dopasowujecie nazwy zawodów z ćwiczenia 2.
Ćwiczenie 4 str. 81
Podane jest miejsce waszym zadaniem jest dopasowanie zawodu. ( Ćwiczenie w zeszycie całe zdania).

Ćwiczenie 6 str. 81
Proszę o odtworzenie nagrania i zanotowanie w zeszycie wyłapanych informacji.

Uczycie cię słownictwa ze strony 89!

HISTORIA

Wpisać do zeszytu temat: Epoka rycerzy
Wpisz do zeszytu i uzupełnij tekst
Głównym obowiązkiem średniowiecznych rycerzy była …………( odpowiedź na 136 stronie
podręcznika).
Ponadto wymagano od nich kierowania się ………………( strona 136)
Za wierną służbę rycerze otrzymywali od władcy…………….( strona 136)
Chłopiec z rycerskiego rodu początkowo służył w charakterze…………………….
a następnie ……………….
Stawał się rycerzem w czasie uroczystości…………………( odpowiedzi na 137 stronie
podręcznika)
Zapoznać się z tekstem źródłowym- Pasowanie na rycerza i infografiką wyposażenia
średniowiecznego rycerza

