
8V – piątek Sprawdzamy swoje wiadomości i umiejętności.

Język polski

1.Opisz ustnie  jaka jest książka. 

2. Przeczytaj tekst i wykonaj ćwiczenie

Prezent dziadka

Wczoraj zachorowałem. Leżę sobie w łóżku i nudzę się okropnie.
Nagle
słyszę dzwonek do drzwi. Myślę kto to? . Poznaję po głosie, że to
mój
ukochany dziadek. Od razu wchodzi do mojego pokoju.
- Witaj smyku. Zgadnij co ci przyniosłem?
- Nie wiem. -odpowiadam słabym głosem.
Dziadek podaje mi torbę pięknych jabłek. Wyjmuję jedno i 
oglądam je



uważnie. Jest duże i okrągłego kształtu. Jego gładka skórka 
błyszczy 
w promieniach słońca. Całe jabłko jest koloru żółtego, a zdobi je
jedynie
czerwony rumieniec. Jabłko zakończone jest cienkim, brązowym
ogonkiem.
Sprawia apetyczne wrażenie. Mama umyła jabłko i od razu je 
zjadłem. Było
słodkie i soczyste. Zaraz poczułem się lepiej.

 Ćwiczenia:
- Wyszukaj w opowiadaniu rzeczowniki do podanych 
przymiotników : 
duże (co?) ................................
okrągły (co?) ...............................
gładka (co?) ..............................
żółty (co?) ..............................
czerwony (co?) ..............................
cienki (co?) ..............................
brązowy (co?) ..............................
apetyczne (co?) ..............................

- Wyszukaj w opowiadaniu przymiotniki do podanych  rzeczowników :
jabłko (jakie?) ...........................
kształt (jaki?) ...........................
skórka (jaka?) ...........................
kolor (jaki?) ...........................
rumieniec (jaki?) ............................
ogonek (jaki?) ............................
wrażenie (jakie?) ............................

3. Wykonaj ćwiczenia str. 78-80 w ćwiczeniach polonistycznych.

Matematyka

1.Wykonaj zadania w Liczę str. 60/61.

2 Rozwiąż zadania. Działania i odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Zadanie1.



Rolnik zebrał z pola marchew i włożył ją do 6 skrzynek. W każdej skrzynce 
jest po 7 marchewek. Na targu sprzedał 12 marchewek. Ile marchwi zebrał
rolnik z pola? Ile rolnikowi zostało marchewek?

Zadanie2.

Na 3 gałęziach drzewa siedziały ptaki. Na każdej gałęzi było ich po 9. Ile 
ptaków siedziało razem na gałęziach?

Zadanie3.

 Bartek przez 5 dni przeczytał 30 stron lektury. Każdego dnia czytał tyle 
samo stron. Ile stron czytał Bartek w ciągu jednego dnia? 

Muzyka

 Wartości rytmiczne w podskokach 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U

1.Wykonanie bębenka- przygotuj plastikowy pojemnik np. po jogurcie, 
arkusz papieru do pieczenia lub śniadaniowy, gumka, patyczek np. do 
szaszłyków, koralik lub guzik pasujący do patyczka. Wykorzystamy 
instrument podczas filmu.

2.Powtarzamy wiadomości o nutach

Film Pani Nutka- https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0
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Zajęcia artystyczne- zbliża się Święto Mamy .

Piosenka „ W zieleni łąka majowa”-  https://www.youtube.com/watch?
v=QxzyN9AlsJg

Dla chętnych:

Rytmiczne klaskanie – wyliczanie- kto potrafi- 
https://www.youtube.com/watch?v=mUnrNqdpI-
g&list=PL_jQhhePm2gWBOolmbmusmDyvov7_HSy9
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Tabliczka mnożenia  wyścigi- https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/gra-
wyscigowa.html

Koty- https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/koty.html

rz po spółgłoskach-  http://pisupisu.pl/klasa3/rz-po-spolgloskach

rebusy- http://pisupisu.pl/klasa3/rebusy
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