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Zapisz proszę temat lekcji, pamiętając również o dzisiejszej dacie.  

TEMAT: Reporterzy - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i pisarskich.

A teraz, połóż kartkę, ołówek lub długopis przed sobą :) 

Jesteś ciekawy/a, co dalej ? 

                           

Mam dla Ciebie ważną misję do wypełnienia na dziś ! 

Już za chwilkę, już za moment, staniesz się prawdziwym reporterem ! :)

Tak tak, to nie żarty ! 



Na jednych z ostatnich zajęć, rozmawialiśmy o tym, czym jest wywiad i jak powinien
on wyglądać.

Pamiętasz ? 

Myślę, że doskonale wiesz, na czym on polega i z kim można go przeprowadzić oraz
o czym powinna pamiętać osoba, która wywiad przeprowadza :)

 Zatem do dzieła :)

Rozpocznij od wyboru osoby, z którą chcesz przeprowadzić wywiad.

Mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, kolega, koleżanka, ciocia, a może wujek ?

Kogo wybierasz ? 

Przygotuj 5 pytań dla swojego gościa - jeśli masz ochotę, może być ich więcej ! :) 

Zapisz pytania na kartce, zostawiając pod każdym z nich troszkę miejsca, na 
zapisanie odpowiedzi Twojego rozmówcy :)

Pamiętaj o ważnych zasadach:
- jeśli zdecydujesz się przeprowadzić wywiad z osobą dorosłą, pamiętaj o używaniu 

słów pan lub pani,



- podczas wywiadu nie zapominaj o zwrotach grzecznościowych. 

POWODZENIA !     

Po przeprowadzeniu wywiadu, zapisz go proszę starannie w zeszycie pod tematem
lekcji.

(pytania i odpowiedzi).

Wywiad zapisany ? 

Poproszę o zdjęcie ! 

Ps. Już nie mogę się doczekać !

Jeszcze tylko praca w zeszycie zadań polonistycznych i koniec lekcji języka
polskiego :)

Fantastycznie, prawda ?

 Przygotuj "piszę" na stronie 64 i wykonaj ćwiczenie 2.

Reporterem jesteś świetnym, a teraz masz okazję sprawdzić się w roli reżysera :)

Myślę, że ćwiczenie to, pozwoli pobudzić Ci Twoją bogatą i wybujałą wyobraźnię :)



Czytaj uważnie treść każdego zadania i spędź dzisiejszą lekcję matematyki        

 z uśmiechem na ustach ! Kartki możesz wkleić lub napisać rozwiązania i 

odpowiedzi.

Pora popracować ! 









Tym razem  Igrzyska Olimpijskie

Najpierw 

Dyscypliny sportowe- https://youtu.be/K6qmP-63Klk

Potem rozwiąż krzyżówkę

https://learningapps.org/watch?v=pr5qx8fp320

Następnie Zrób Igrzyska Olimpijskie  -wymyśl dyscypliny, przygotuj rekwizyty, zaproś 
rodzinę  i do  dzieła…… 

Może  na koniec zrobisz wywiad ze sportowcem.

https://learningapps.org/watch?v=pr5qx8fp320
https://youtu.be/K6qmP-63Klk

