16 scenariusz 20.04.2020 3a czwartek

Dzień dobry kochani!
Na dzisiejszych zajęciach zapoznacie się z nowym dla Was tematem. Rozdzielność mnożenia
względem dodawania.
Usiądź wygodnie i w absolutnym skupieniu obejrzyj tę lekcję.
https://www.youtube.com/watch?v=Kx5P0v-fREU&t=64s

Matematyka
BLOK TEMATYCZNY: HISTORIE Z WYOBRAŹNIĄ

Temat: Rozdzielność dzielenia względem dodawania.
W zeszycie zapisz temat . Następnie zapisz poniższe definicje i zadania.

Prawo rozdzielności dzielenia względem dodawania to prawo,
które pozwala nam rozbijać duże liczby na mniejsze ( setki ,
dziesiątki, jedności ) każdą z tych liczb osobno dzielimy , a
następnie dodajemy do siebie.
Aby podzielić 94 przez 2, liczbę 94 rozdzielamy na dziesiątki i
jedności.
94 : 2 =(90 + 4) : 2
Następnie każdą z liczb osobno dzielimy przez 2. Wyniki
dzielenia dodajemy do siebie.
90 : 2 = 45

4:2=2
45 + 2 = 47

Taką własność nazywamy rozdzielnością dzielenia względem
dodawania.
( Tę oto definicję zapisz identycznie jak jest w scenariuszu. Użyj proszę tych samych
kolorów)

Zadanie 1
Wiola chce wykorzystać w obliczeniach prawo rozdzielności dzielenia względem
dodawania. Umiejętność stosowania tej reguły wymaga sporego skupienia , zatem Twoja
pomoc bardzo się przyda.

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 40 : 4 + 32: 4 = 10 + 8 =18
60 : 5 = ( 50 + 10) : 5 = 50: 5 + 10 : 5 =
48 : 3 =( 30 + 18) : 3 =
85 : 5 =
96 : 6 =
88 : 8 =
91 : 7 =
52 : 4 =
24 : 2 =
70 : 5 =
42 : 3 =
75 : 5 =
Poproś rodziców o przesłanie rozwiązanych przykładów na moja pocztę.
1. (podręcznik – matematyka, ćw. 6, 7, s. 76)
Ćw. 6. Rodzic odczytuje zadanie. Zatrzymuje się na pierwszym sposobie obliczania działania.
Wyjaśnia, że zadanie można rozwiązać sposobem Bratka:
42 : 3 = ?
30 : 3 = 10
12 : 3 = 4
10 + 4 = 34
Można te obliczenia przedstawić w jednym zapisie:
30 : 4 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14
Ćw. 7. Dziecko rozwiązują działania, korzystając z podanej metody lub własnego sposobu liczenia.
Zapisuje obliczenia w zeszytach.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych
Dziecko czyta zadania. Dziecko podaje rozwiązania i odpowiedzi i zapisuje je w zeszycie.
Podręcznik – matematyka, ćw. 8, s. 76





mniejsze opakowanie: 12 zł : 3 = 4 zł
większe opakowanie: 18 zł : 6 = 3 zł
Odp.: Cena za jeden batonik jest niższa w większym opakowaniu.
Magda chce kupić 8 batoników. Najmniej zapłaci, kupując 1 opakowanie po 3
batoniki i 1 opakowanie po 6 batoników (zapłaci 12 zł + 18 zł = 30 zł).

Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 2, s. 39
45 zł : 3 = 30 zł : 3 + 15 zł : 3 = 10 zł + 5 zł = 15 zł
Odp.: Każde z dzieci dostało od mamy 15 zł.
Dziecko wykonuje rysunek do zadania.

3. Ćwiczenia mnożenia i dzielenia (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 3, s. 39)
Ćw. 1. Dziecko oblicza w pamięci działania na mnożenie i dzielenie, zapisuje wyniki.
Ćw. 3. Dziecko rozwiązuje samodzielnie tabelki na mnożenie i dzielenie.



Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 4, s. 39

Dziecko oblicza działania i koloruje rysunek według podanego kodu.

Zrób sobie przerwę . Napij się wody , zjedz drugie śniadanie.
Temat dnia: Jak wyobrażamy sobie siebie jako dorosłych?

1. Zapoznanie z wierszem Natalii Usenko „Wróżka” (podręcznik, cz. 3, s. 58)
Dziecko czyta wiersz, odpowiednio go interpretując.

2. Rozmowa kierowana na temat wiersza (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 58)
Dziecko odpowiadają na pytania zadawane przez rodzica:






3.

Kim chce zostać bohaterka wiersza?
Co chciałaby zrobić za pomocą różdżki?
Czy wszystkie pomysły dziewczynki ci się podobają? Uzasadnij odpowiedź.
Czy bycie dobrą wróżką to dobry pomysł? Dlaczego?
Czy pomysł bohaterki wiersza jest możliwy do zrealizowania? Dlaczego?
Układanie zdań na temat wykorzystania czarodziejskie różdżki (podręcznik, cz.
3, ćw. 3, s. 58)

Dziecko układa kilka zdań na temat tego, jak mogliby wykorzystać różdżkę.

4. Ćwiczenie relaksacyjne „Moja głowa nie jest zdrowa”
Dzieci wykonują ruchy głową w różnych kierunkach. Głowa luźna, bez podnoszenia barków.

5. Zapoznanie z wierszem Stanisława Grabowskiego „Będę dorosły” (podręcznik,
cz. 3, s. 59)
Dziecko samodzielnie czytają wiersz.

6. Być dorosłym. Co to znaczy? – rozmowa o dorosłości (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, 2,
3, s. 59)
Dziecko rozmawia z rodzicem na temat wiersza i zastanawiają się, co to znaczy być dorosłym.
Odpowiadają na pytania:

 Jakie pytania zadaje sobie bohater wiersza?
 O jakich zajęciach myśli chłopiec?
 Które z nich kojarzą ci się z byciem dorosłym?

 Co to znaczy być dorosłym?
7. Wymarzony zawód (podręcznik, cz. 3, ćw. 4, s. 59)
Dzieci rozmawiają na temat wymarzonych przez siebie zawodów. Zastanawiają się, w jaki sposób
można zdobyć informacje na ich temat.

8. Redagowanie zdań na temat wymarzonego zawodu (podręcznik, cz. 3, ćw. 5, s.
59)
Dzieci piszą w zeszytach kilka zdań na temat tego, co chcieliby robić w przyszłości.

9. Pisownia końcówek -arz, -erz w nazwach zawodów (podręcznik, cz. 3, ćw. 7, s. 59)
Dzieci odczytują regułę ortograficzną dotyczącą pisowni końcówek w nazwach zawodów. Zapisują w
zeszytach nazwy dziesięciu zawodów, które posiadają wymienione końcówki. Podkreślają końcówki w
wyrazach.

10. Pisanie nazw zawodów w różnych formach (zeszyt ćwiczeń – edukacja
zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 40)
Dzieci odczytują podane zdania. Zapisują wyrazy nauczycielka, farmaceutka w trzech formach,
według podanego wzoru.

11. Wyszukiwanie w ciągach wyrazowych nazw zawodów (zeszyt ćwiczeń – edukacja
zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 40)
Dzieci wyszukują nazwy zawodów w ciągach literowych. Zaznaczają litery według podanego
kodu i zapisują wyrazy w liniaturze: lekarz, murarz, piekarz. Podkreślają końcówki wyrazów.
12. Zabawa „Magia wyobraźni”
Dzieci chodzą po pokoju. Rodzic wydaje polecenia, a dzieci naśladują je ruchem:
Wyobraź sobie, że:

 latasz jak pszczółki,
 biegasz jak pieski,
 chodzisz jak słonie,
 przeciągasz się jak koty,
 unosisz się w powietrzu jak latawce,
 pływasz w rzece,
 jesteś księciem lub księżniczką,
 rąbiesz drzewo itp.
13. Rozwiązywanie labiryntu (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s.
40)
Dzieci rozwiązują labirynt. Poruszają się drogami: pierwszą – na której są czasowniki rodzaju
żeńskiego w czasie przeszłymi – i drugą – na której zapisane są czasowniki w czasie teraźniejszym.

Dla chętnych.
https://view.genial.ly/5e86277988cf590db32a24a3/interactive-contentteatr?fbclid=IwAR0HXa5WdqL1EMNUpxJGG2Vv-7MwAV3H5uN4T4BYYsdhTZHVy3luiTFHr

A teraz dla chętnych czas na relaks. Zrelaksuj się , odpręż i posłuchaj ciekawego słuchowiska.

GRZEŚ NIEDORAJDA - Bajkowisko.pl – słuchowisko – bajka dla dzieci
(audiobook)
https://www.youtube.com/watch?v=gdp20xHH8zk&t=70s

Dziękuję za wykonanie dzisiejszych zadań. Nie zapomnij podziękować rodzicom za
pomoc.
Do jutra!

