
15.06.2020  

 

Temat: Matematyka na wesoło 

 

Cele lekcji:  ćwiczenie koncentracji uwagi , wyobraźni oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i 

umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu zadań. 

 

Zbliżają się egzaminy. Będziesz pisała również egzamin z matematyki. Proponuję na 

dzisiejszym spotkaniu rozwiązać kilka zadań matematycznych w formie testów i puzzli.  

Do wszystkich pytań masz podaną odpowiedź. 

Życzę udanej zabawy. 

 

 Mnożenie do 100  

Test wyboru https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-test-wyboru/ 

Puzzle https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100-puzzle/ 

 

 Dzielenie do 100  

Test wyboru https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100-test-wyboru/ 

Puzzle https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100-puzzle/ 

 

 Kolejność wykonywania działań matematycznych 

https://szaloneliczby.pl/kolejnosc-wykonywania-dzialan-latwe/ 

 

 Kolejność wykonywania działań z nawiasami 

https://szaloneliczby.pl/kolejnosc-wykonywania-dzialan-z-nawiasami-latwe/ 

 

 Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych - puzzle 

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-dziesietnych-puzzle/ 

 

20.06.2020 

Temat : Co to jest przyjaźń 

Cele lekcji: Zdefiniowanie pojęcia – przyjaźń, scharakteryzowanie cechy dobrego przyjaciela 

 

 Zapoznaj się z materiałem tekstowym i filmowym na temat przyjaźni. 

Większość z nas wie o tym, że najtrwalsze przyjaźnie zawiera się w szkole, pracy. Posiadanie 
przyjaciela i bycie nim wymaga od nas niejednokrotnie wiele wysiłku i 
poświęcenia.  Uśmiech, wspólna zabawa, towarzystwo, zaufanie oraz bezpieczeństwo - to 
najczęstsze skojarzenia z tym słowem. Szanujmy i pielęgnujmy swoje przyjaźnie, ponieważ 
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jak powiedział niemiecki muzyk Ernst Zacharias „Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz 
także ustawiczna praca.”  

Proponuję obejrzeć materiał filmowy: 

Przyjaciel to ja dla Ciebie – a Ty dla mnie! 

https://www.youtube.com/watch?v=T8ffFLpcjoo 

7 sygnałów  o konieczności zerwania przyjaźni 

https://www.youtube.com/watch?v=QxHGHLFTS8k 

Filmik o przyjaźni  

https://www.youtube.com/watch?v=oHRM6fLio7E 

Piosenka o przyjaźni 

https://www.youtube.com/watch?v=8_95z8TEFZg 

 

Przyjaciel na całe życie – 7 cech 

1. Prawdziwy przyjaciel daje Ci czas i przestrzeń 

2. Prawdziwa przyjaźń nie jest wymuszona 

3. Prawdziwa przyjaźń przetrwa próbę czasu 

4. Dobry przyjaciel nie waha się mówić, co myśli 

5. W życiu przyjaciela zawsze jest dla Ciebie miejsce 

6. Przyjaciele dzielą się ze sobą 

7. Przyjaciele akceptują swoje wady i zalety 

 

 Po analizie przedstawionego materiału odpowiedz sobie na pytania: 

 Czy mam przyjaciela? 

Co muszę zrobić aby mieć przyjaciela? 

Co muszę zrobić aby nie stracić przyjaciela? 
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