
7 V- czwartek - Stopniowanie przymiotników

Język polski 

             W klasie 

         Stopniowanie przymiotników.

1.Przypomnij sobie co to jest przymiotnik na podstawie filmu- 

https://www.youtube.com/watch?v=tYoLDlyCc9Q

2.Przyjrzyj się  przedmiotom

- Jaka ta jest lalka, mała czy duża?

A ta jaka jest w stosunku do pierwszej lalki?

- Jaka jest piłka, duża czy mała?

https://www.youtube.com/watch?v=tYoLDlyCc9Q


-A różowa piłka jaka jest w stosunku do niebieskiej?



-Jaki jest Tomek, niski czy wysoki?

-A jaki jest Rysio w stosunku do Tomka?



2. Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej i zapisz. Następnie uzupełnij brakujące stopnie przymiotników: 

                   W klasie 

         Stopniowanie przymiotników.



mała – mniejsza

wysoki –wyższy

duża- większa

wesoły - …………….

grzeczny  -……………

........................ - trudniejszy 

............................- mądrzejszy

dobry -

zły -

3.Uzupełnij luki w zdaniach przymiotnikami podanymi w nawiasach. Użyj odpowiedniej 
formy i odpowiedniego stopnia.( Przepisz zdania do zeszytu).

Mama Roberta jest (niska)  .............................................................. od  taty. 

Tomek jest ( młody) ………………….od siostry o 2 lata.

 Dziadek jest (stary) ................................ . od babci. 

Wczoraj miałem (zły) ………………dzień od dzisiejszego.

4.Wykonaj ćwiczenia str.76 i77

Matematyka

1.Czy już potrafisz- samoocena umiejętności

Wykonaj zadania str.44 i 45 w ćwiczeniu matematycznym.

2 Rozwiąż zadania w zeszycie

Zadanie 1

Weronika miała w skarbonce 50zł.W sklepiku szkolnym kupiła 2 zeszyty po 4 zł i farby za     
24 zł. Ile zapłaciła? Ile otrzymała reszty?

Zadanie 2.

W wyścigach żaglówek startowały 4 drużyny. W każdej druzynie było 5 zawodników. Ile 
osób brało udział w zawodach?

Zadanie3.



Dzieci na występ przygotowały 30 krzeseł. Ustawiły je w 6 rzędach. Po ile krzeseł było w 
każdym rzędzie?

3. ćwicz umiejętność mnożenia i dzielenia wykonując przykłady w ćwiczeniu 
matematycznym str.96( do drugiej kreski).

 Informatyka

1. Kodowanie na ekranie- kształty i kolory

https://view.genial.ly/5eb1675a625ccd0d291af306?
fbclid=IwAR0PsvvTm045cZgfLnZ2Cn_QZa_WFIkSA71QbkjBhqEoNI7WwQIBqWniu
Zs

2.Uczymy dzieci programować- Koduj z  nami #10- 
https://www.youtube.com/watch?v=8PTabMP7BKY

Dla chętnych:

Ćwiczymy ortografię    - http://pisupisu.pl/klasa2/rz-i-z-wybierz

memory- http://pisupisu.pl/klasa2/odkrywanka-20

mnożenie w zakresie 40 ruletka https://wordwall.net/pl/resource/962269/mno
%C5%BCenie-w-zakresie-40
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