Scenariusz 11.05.20 3a poniedziałek

BLOK TEMATYCZNY: ZWIEDZAMY POLSKĘ – MAZOWSZE
Temat : Pocztówki ze stolicy Polski. – zeszyt do polskiego

Dzień dobry kochani.
Na dzisiejszych zajęciach poznacie zabytki Warszawy.
Dziś zabieram was na wycieczkę po Warszawie. Zapraszam
https://view.genial.ly/5eb025537792df0d45fec0f8/presentation-z-biegiem-wislywarszawa?fbclid=IwAR2_W4q5Ddhsw0w3Mb-zsRaY-jC92KGpjmGlAmdgYsqfF8_t5p3Qbpt9gPg

Zapewne pamiętacie, że herbem Miasta Stołecznego Warszawy jest wizerunek Syreny . Herb
przedstawia w polu czerwonej tarczy postać kobiety z rybim ogonem zwróconą w prawo, z
wzniesionym mieczem w ręce prawej i tarczą okrągłą w ręce lewej. Barwy ciała i ogona
rybiego naturalne, włosy złote, miecz i tarcza złote. Nad tarczą herbową znajduje się korona
królewska.

Zapraszam Was teraz do ułożenia puzzli przedstawiających warszawską syrenkę .
(https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/103112-syrenka-warszawska)

1. Otwórzcie podręczniki i zapoznajcie się z tekstem informacyjnym na temat zabytków
Warszawy. (podręcznik, cz. 3, s. 82-83, ćw. 1, s. 83)
Opowiedzcie rodzicom , co Was najbardziej zainteresowało.

2. Korzystając z zamieszczonej strony przejdziemy teraz do oglądania zdjęć przedstawiających
Warszawę, np. Stare Miasto, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Centrum Nauki
Kopernik. Następnie zapiszecie w zeszytach nazwy zabytków Warszawy.
Wybierzcie dowolne zdjęcie zabytku Warszawy i wklejcie je do zeszytu. Napiszcie kilka zdań na jego
temat. Przypominam o pisowni nazw własnych wielką literą. Dbajcie o estetykę w Waszych
zeszytach. Piszcie starannie . Jeśli nie macie możliwości wydrukowania zdjęcia, proszę zróbcie sam
opis).
(https://warsawtour.pl/odkryj-warszawe/top-10/)
3. Pora na ćwiczenie relaksacyjne.
Teraz wstańcie. Nachylcie się, dotykając dłońmi podłogi przy zachowaniu wyprostowanych kolan, ale
bez wysiłku. Wykonujcie luźne skłony do prawej i do lewej stopy. Machajcie rękami, w lewą i prawą
stronę.
Zaczynamy pracę w ćwiczeniu .
4. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 61)
Przeliczcie sylaby w wyrazach, a następnie wpiszcie wyrazy w odpowiednie miejsca tabelki.
5. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 61)
Uważnie przeczytajcie zdania. Skreślcie niepasujące wyrazy w podanych zdaniach.
Ułóżcie po dwa pytania do wybranych zdań.
6. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 62)
Rozwińcie podane zdania tak , żeby każde kolejne zawierało więcej informacji. Następnie ułóżcie i
zapiszcie w zeszytach własne zdanie.
9. Przypomnijmy teraz zasady pisowni wyrazów z ó.

10. Wykonajcie teraz ćwiczenie (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw.
2, s. 62)
Spośród podanych wyrazów podkreślcie takie, których pisownię można wyjaśnić regułami
ortograficznymi. Pozostałe wyrazy zapiszcie w liniaturze i dopiszcie kilka własnych przykładów
wyrazów z ó niewymiennym.

11. Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 62
Podkreślcie czasowniki w podanych zdaniach. Następnie połączcie zdanie z pasującym do nich
wyrazem.
12. (podręcznik, cz. 3, ćw. 2, s. 83)
Jakie zabytki i ciekawe zabytkowe miejsca znajdują się w Waszej miejscowości. Poszukajcie informacji
o zabytkach swojej okolicy.

13. Korzystając z poniższego linku obejrzyjcie film przedstawiający życie
mieszkańców przedwojennej Warszawy. Wskażcie różnice między tamtym i
obecnym życiem mieszkańców miasta. Porozmawiajcie z najbliższymi o tym , co
Was zaskoczyło i zdziwiło.
(https://www.youtube.com/watch?v=d7qXtbEGV48)

Matematyka
Dziś zapraszam Was do zabawy z liczbami trzycyfrowymi.
Temat: Rozkład liczb trzycyfrowych na setki, dziesiątki i jedności. Dziesiątkowy pozycyjny system
zapisywania liczb.

Już wiecie, że do zapisywania liczb używamy dziesięciu cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Pozycja cyfry w liczbie, czyli miejsce, jakie ona zajmuje w zapisie liczby, jest bardzo ważna.
Przykład – przykłady zapiszcie w zeszytach do matematyki.
Za pomocą cyfr 1 i 2 tworzymy takie liczby dwucyfrowe, w których cyfry się nie powtarzają.
Są to liczby 12 i 21.
W obu liczbach cyfra 2 oznacza co innego.

W liczbie 12 cyfra 2 oznacza 2 jedności. Natomiast w liczbie 21 ta sama cyfra oznacza 2
dziesiątki, czyli 20.

Znaczenie cyfry w liczbie zależy od pozycji, jaką w tej liczbie zajmuje. Dlatego nasz system
zapisywania liczb nazywamy pozycyjnym. – zapiszcie w zeszycie
Przykład 2 - Zapiszcie poniższą informację w zeszycie, używając innego koloru do każdej
cyfry.
Spójrzcie, co oznaczają kolejne cyfry w liczbie osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć.
.






W naszym systemie liczenia
1 dziesiątka to 10 jedności
1 setka to 10 dziesiątek
1 tysiąc to 10 setek
1 dziesiątka tysięcy to 10 tysięcy.
Możemy zatem powiedzieć, że dziesięć jednostek rzędu niższego tworzy jedną jednostkę
rzędu następującego po nim. Z tego powodu nasz system zapisywania liczb nazywamy
dziesiątkowym. – na tym kończymy zapis w zeszycie.





Dziesiątkowy pozycyjny system zapisywania liczb jest obecnie na świecie podstawowym
systemem używanym niemal we wszystkich krajach. Od XVI wieku stosowany jest
powszechnie obok systemu rzymskiego. Czasami używa się też nazw
system dziesiętny
system decymalny
system arabski.

Zapraszam na film .
https://www.youtube.com/watch?v=uY40uUWYnG0

12. Rozkład liczb trzycyfrowych na setki, dziesiątki i jedności (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz.
3, ćw. 1, s. 66)
Ustalcie zasadę, według jakiej należy wpisać liczby do diagramu – składniki liczby w rozbiciu na setki,
dziesiątki i jedności.
13. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 2, s. 66)
Porównajcie podane liczby i wpiszcie odpowiednie znaki: >, <, =.

14. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 4, s. 66)
Zapiszcie liczby za pomocą cyfr.
14. Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 5, s. 66
Odgadnijcie zasady, według których ułożone są liczby. Uzupełnijcie odpowiednio podane ciągi
liczbowe.
15. Rozwiązywanie zadań tekstowych (podręcznik – matematyka, ćw. 1, 2, 3, s. 86)
Przeczytajcie zadania i podajcie rozwiązania. Zapiszcie je w zeszytach:
Ćw. 1.


629 zł + 300 zł = 929 zł
Odp.: Pani Magda ma teraz na koncie 929 zł.



929 zł – 200 zł = 729 zł
Odp.: Po zakupie plecaka pani Magdzie zostanie 729 zł.

Ćw. 2.


326 zł + 40 zł = 366 zł
Odp.: Pan Tomek za swoje zakupy zapłaci 366 zł.



674 zł – 50 zł = 624 zł
Odp.: Pan Tomek po zakupieniu karty pamięci będzie miał na swoim koncie 624 zł.

Ćw. 3.


57 zł + 38 zł = 95 zł
Odp.: Piłki do gry w koszykówkę i do gry w piłkę nożną kosztują razem 95 zł.
15. 735 zł – 100 zł = 635 zł
Odp.: Rower jest droższy od kasku o 635 zł.
16. 100 zł + 41 zł = 141 zł
Odp.: Kask i ochraniacze na kolana kosztują 141 zł.

17. 735 zł + 100 zł + 41 zł = 876 zł
Odp.: Rower, kask i ochraniacze na kolana kosztują 876 zł.
16. (podręcznik – matematyka, ćw. 4, s. 86)
Przepiszcie podane działania do zeszytu. A teraz proszę je obliczyć.
17. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 3, s. 66)
Uzupełnijcie brakującą liczbę na pasku tak, by suma liczb wynosiła tyle, ile wskazuje liczba na
kolorowym końcu paska.
Proszę zapiszcie polecenia ćwiczeń, które dla Was przygotowałam . Następnie proszę napiszcie
rozwiązania.
Ćwiczenie 1.

Co oznacza cyfra 5 w każdej z tych liczb?




51
145
578

( setek, dziesiątek, jedności,)

cyfra 5 to cyfra ……………….
cyfra 5 to cyfra………………..
cyfra 5 to cyfra………………..

Ćwiczenie 2

Napisz największą liczbę:




jednocyfrową………………
dwucyfrową……………….
trzycyfrową………………..

Karta pracy dla chętnych. Pisownia wyrazów z ,,ó”.

To już wszystko na dziś. Dziękuję za Waszą pracę.
Do jutra

