
20V środa  Plotka 

Edukacja polonistyczna

1.Co to jest plotka?

Plotka to przekazanie usłyszanej, ale niepotwierdzonej i często zmienionej informacji.

Musimy być świadomi tego, że przekazywana z ust do ust informacja, przebywa
czasem długą drogę i może ulec zmianie - ktoś przekręci fakty.

Nie zawsze jest to spowodowane tym, że ktoś chce świadomie zrobić komuś
krzywdę.

Jednak każdy człowiek ma inną pamięć, inny sposób odczuwania i inną wyobraźnię.
Pamiętajmy zatem, aby nie powtarzać informacji, którą gdzieś usłyszeliśmy, a nie jest

ona sprawdzona !!!

Pamiętaj, że plotką możesz wyrządzić komuś krzywdę ! ! !

A teraz ...

Zapraszam na spotkanie z bohaterami wiersza Jana Brzechwy, pt.: "Ptasie plotki".



Otwórz podręcznik na stronie 44 - 45 i przeczytaj uważnie wiersz, a następnie
odpowiedz ustnie na pytania 2 - 6 na stronie 45 :)

POWODZENIA :)

Z pewnością przekonałeś/łaś się, że nie warto plotkować, prawda ?

Z plotek powstają czasem dziwne, nieprawdziwe i smutne historie ! ! !

Od dzisiaj mamy wspólne zdanie - odrzucamy
PLOTKOWANIE !!!



TEMAT: Czytamy wiersz J. Brzechwy pt.: "Ptasie plotki". Uczymy się
rozpoznawać informacje i opinie.

 



W temacie lekcji, oprócz znanego nam już słowa informacje, pojawiło się
słowo: opinie.

Zastanów się nad tym, czym jest informacja, a czym opinia ?

o trudne słowa, ale za chwilkę świetnie je zrozumiesz !

Informacja to wiedza, którą zdobywamy z różnych źródeł, może być przekazywana z
ust do ust.

Bywa, że zmienia swoją postać i staje się plotką, o której dzisiaj wspominaliśmy.

Opinia  to wyrażenie naszego zdania na jakiś temat. To wypowiadanie się na
określony temat, dotyczący np. osoby, przedmiotu lub sytuacji.



Pora na pracę w ćwiczeniach.

Przygotuj ćwiczenia na stronie 16,
Przypomnij sobie,  o czym opowiadał dzisiejszy wiersz i w skupieniu wykonaj

ćwiczenie 1 i 2 :)

Powodzenia !

A teraz ...

 hop na stronę 17, tam czekają na Ciebie zadania do wykonania ! :) 
Wykonaj zadanie 3, 4, 5 i 6 :)

 
POWODZENIA !     

Pozostało już tylko jedno ćwiczonko w zeszycie "piszę" :)

Otwórz zeszyt zadań polonistycznych na stronie 65 i wykonaj ćwiczenie 3.

Gotowe ? 

REWELACJA !     



JESTEM Z CIEBIE DUMNA ! 

                                  Język polski za Tobą, pora na  matematykę !

Myślę, że dzisiejsza lekcja to będzie czysta przyjemność dla Ciebie !

A zatem uśmiechnij się szeroko i przygotuj zeszyt, ćwiczenia oraz piórnik :)

Tak ! Tak ! Tak ! - dziś tylko to będzie Ci potrzebne ! 

          

1.Zapisz  datę  w zeszycie 

2. Przypomnij sobie o liczbach trzycyfrowych - https://www.youtube.com/watch?
v=mvZ3XlR4ALw

3.Zapisz podane liczby trzycyfrowe, a potem je napisz w kolejności rosnącej- 

https://wordwall.net/pl/resource/1147756/matematyka/liczby-trzycyfrowe

4.Porównanie liczby trzycyfrowej - film- https://www.youtube.com/watch?v=pMv-
Vj9xEoQ

5.Przepisz do zeszytu i dopisz brakujące liczby
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6. Wykonaj zadania 3 i4 str 52, 2 i3 str. 85 ( ćwiczenia matematyczne) oraz 
zadanie 4 i 5 str. 67w Liczę

                                               Koniec matematyki na dziś ! :)
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Czy w tym momencie, właśnie tak się cieszysz ? 


