Scenariusz 30.04. 3a czwartek

Witajcie!
Dziś spotykamy się ostatni raz przed przerwą . Już jutro 1 Maja Święto Pracy. Kolejne bardzo
ważne święto dla każdego Polaka to Dzień Flagi – obchodzony jest 2 maja w Polsce . Do
najbardziej uroczyście obchodzonych polskich świąt , należy Święto Konstytucji 3 Maja.
Święto Narodowe Trzeciego Maja to święto państwowe, które obchodzone jest w rocznicę
uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Konstytucja to podstawowy zbiór norm
prawnych obowiązujących w danym państwie, a ta uchwalona 3 maja 1791 roku miała
szczególne znaczenie. Uważa się, że była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie, po
konstytucji amerykańskiej z roku 1787, nowoczesną i demokratyczną konstytucją.
Kochani zaczynamy wprowadzenie do nowego tematu okrąg i koło. Usiądź wygodnie i obejrzyj film .
https://www.youtube.com/watch?v=Z7blY8CZW-8
BLOK TEMATYCZNY: HISTORIE Z WYOBRAŹNIĄ
Temat : Co to jest koło?

1. Łamigłówki Bratka – wynalezienie koła, rodzaje kół (podręcznik – matematyka,
s. 80)
Uczniowie samodzielnie odczytują informację dotyczącą wynalezienia koła i swobodnie wypowiadają
się na ten temat. Następnie dzieci rozmawiają na temat różnych rodzajów kół, które są aktualnie
używane.

2. Łamigłówki Bratka – czy to koło, czy nie? (podręcznik – matematyka, ćw. 1, s.
80)
Uczniowie uważnie przyglądają się figurom zamieszczonym w zadaniu, a następnie określają, czy są
one kołami, czy nie i dlaczego.

3. Łamigłówki Bratka – promień koła (podręcznik – matematyka, ćw. 2, s. 80)
Dzieci odczytują informację dotyczącą promienia koła. Następnie samodzielnie mierzą linijką długość
promieni poszczególnych kół – kolejno: 1 cm 4 mm, 1 cm 1 mm, 2 cm 6 mm.

Uczniowie często mylą pojęcia okrąg i koło. Mam nadzieję, że po tej lekcji j nie będzie z tym
problemu.

Okrąg to brzeg koła lub linia, którą rysuje nam cyrkiel.
Okrąg to zbiór wszystkich punktów równo odległych od środka okręgu. – proszę o zapis
poniższych definicji i wykonanie rysunków w zeszycie. (okrąg, koło, promień , średnica,
cięciwa i styczna)

Rys. 1 Okrąg

Koło to okrąg i jego wnętrze.
Koło to zbiór wszystkich punktów, których odległość od środkiem koła, jest mniejsza lub
równa długości jego promienia.

Rys. 2 Koło

Rys. Po lewej stronie promień a po prawej średnica.


Promień okręgu jest to odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem okręgu.

Długość promienia jest równa połowie długości średnicy.


Średnica jest to cięciwa przechodząca przez środek okręgu.

Średnica okręgu jest dwa razy dłuższa niż jego promień.


Cięciwa jest to odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu.



Styczna jest to prosta mająca z okręgiem tylko jeden punkt wspólny.

Rys. 3 Promień, cięciwa, średnica, styczna oraz punkt styczności
Wszystkie punkty zaznaczone na bordowo na powyższym rysunku, to są punkty
należące do okręgu.
Uwaga! Środek okręgu nie należy do okręgu! Okrąg, to zbiór tylko tych punktów,
które są położone na brzegu koła.
Pojęcia cięciwy, średnicy oraz stycznej dotyczą również koła, ponieważ okrąg jest
brzegiem koła.
Środek koła oczywiście należy do koła.

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu. Tu są wskazówki jak narysować okrąg.
https://www.youtube.com/watch?v=ZJjOzx8wn1Q&t=20s

4. Mierzenie promienia, kolorowanie (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, s.
48)
Uczniowie kolejno mierzą za pomocą linijki promień każdego koła – od najmniejszego: 1 cm, 2 cm, 3
cm, 4 cm, 5 cm. Następnie kolorują odpowiednio pajacyka.

5. Uzupełnianie działań wg kodu (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 2, s. 48)
Dzieci uważnie przyglądają się działaniom i uzupełniają je liczbami wg kodu:
koło zielone to 10
koło żółte to 20
koło niebieskie to 30
koło fioletowe to 40
koło czerwone to 50
koło pomarańczowe to 60
10 + 20 = 30
40 + 50 = 90
30 + 40 = 70
20 + 60 = 80
50 + 60 = 110
10 + 30 = 40
Temat: Klucz do sukcesu.

6. Doskonalenie umiejętności czytania z podziałem
„Zwycięskie buty” (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 67)

na

role

opowiadania

Uczniowie czytają z podziałem na role opowiadanie Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel. W trakcie
czytania zwracają uwagę na to, jak w tekście są zaznaczone wypowiedzi poszczególnych osób.

7. Znaczenie reklamy na podstawie opowiadania „Zwycięskie buty” (podręcznik, cz.
3, ćw. 2, 3, s. 67)
Ćw. 2. Uczniowie zastanawiają się, dlaczego bohaterka opowiadania chciała mieć nowe adidasy oraz
co spowodowało, że postanowiła zwrócić buty.
Ćw. 3. Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat hasła reklamującego buty „BUTY DLA
ZWYCIĘZCY”. Uczniowie mówią o tym, jak należy odbierać powyższe hasło reklamowe oraz
uzasadniają, jakie znaczenie ma reklama i czy zawsze należy jej wierzyć.

8. Znaczenie przysłowia bez pracy nie ma kołaczy, przekształcanie zdań
oznajmujących w pytające i wykrzyknikowe (podręcznik, cz. 3, ćw. 4, s. 67)
Uczniowie samodzielnie wyszukują w opowiadaniu przysłowie bez pracy nie ma kołaczy i wyjaśniają
jego znaczenie. Następnie zapisują przysłowie w zeszytach w linie i przekształcają zdanie oznajmujące
w zdania pytające i wykrzyknikowe.

9. Pisownia wyrazów z określonymi trudnościami ortograficznymi (podręcznik, cz.
3, ćw. 5, s. 67)
Uczniowie uważnie przyglądają się pisowni wyrazów: duży, przecież, każdy, ważny, różne, już, żeby,
też, przyłożyła, rozżalona. W miarę możliwości uzasadniają ich pisownię odpowiednimi regułami
ortograficznymi. Następnie zapisują powyższe wyrazy w zeszytach w linie, starają się zapamiętać ich
pisownię i układają z nimi zdania złożone, które zapisują w zeszytach.

10. Dopisywanie liczebników (podręcznik, cz. 3, ćw. 6, s. 67)
Uczniowie przypominają wiadomości o liczebnikach. Następnie zapisują w zeszytach w linie liczebniki
wg podanego wzoru:

 jeden but – pierwszy but,
 dwie nogi – druga noga,
 pięć kołaczy – piąty kołacz,
 dziesięciu zawodników – dziesiąty zawodnik,
 trzy wyścigi – trzeci wyścig,
 cztery telefony – czwarty telefon,
 piętnaścioro dzieci – piętnaste dziecko.
11. Odmiana czasowników przez osoby (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz.
3, ćw. 1, s. 45)
Uczniowie samodzielnie dokonują odmiany przez osoby czasowników: zbudować, stworzyć, osiągnąć
– w czasie przyszłym.

12. Cechy pomagające osiągnąć założone cele (zeszyt ćwiczeń – edukacja
zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 45)
Dzieci kolorują sylaby tak, aby powstały wyrazy oznaczające cechy, które pomogą osiągnąć założone
cele: cierpliwość, upór, konsekwencja, pracowitość, wytrwałość.
Uczniowie uzasadniają, dlaczego powyższe cechy pomagają osiągnąć założone cele.

13. znaczenie powiedzenia czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 45)
Dzieci uzasadniają pisemnie, jak rozumieją powiedzenie czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie
umiał.

Zapraszam do obejrzenia lekcji pt. namalowana historia Konstytucja 3 maja.
https://view.genial.ly/5e958dc3d82ffd0dbff47de8/presentation-namalowana-historiakonstytucja-3-maja15042020r?fbclid=IwAR3sdtJbIA8aCapgraTgynbh1jARR5dONoLrepuldPkWBhIp05p_q51AZc
Miłego oglądania .

Pamiętacie ?

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

