26 marca
EDUKACJA POLONISTYCZNA
TEMAT: Dotrzymujemy obietnic.
Witaj, mój dzielny uczniu/uczennico! Jestem dumna z Twojej
wytrwałości!
Dziś dowiesz się, dlaczego warto dotrzymywać obietnic.
Niespełnianiu obietnic towarzyszy rozczarowanie, irytacja i złość.
Obiecujemy w ważnych momentach naszego życia, ale i na co dzień w domu, w szkole, w pracy. Często mówimy- „zadzwonię do Ciebie”,
„odpiszę”, „zaraz to zrobię”, „kupię”, „posprzątam”, „pomogę Ci”…..
Niedotrzymanie słowa może mieć ważne przyczyny, np. choroba, plany
rodziców, zmęczenie, niespodziewane wydarzenia. Może też jednak
wynikać z lenistwa. W każdym przypadku ważna jest rozmowa w cztery
oczy, wyjaśnienie powodu dla którego nie wykonaliśmy czegoś i przede
wszystkim użycie słowa PRZEPRASZAM!
Pamiętaj, że nie zawsze MUSISZ zgadzać się na wszystko. Jeśli
ktoś mocno nalega i próbuje wymóc na Tobie obietnicę, której nie
możesz lub nie masz ochoty dotrzymać, ZAWSZE MOŻESZ
POWIEDZIEĆ „NIE”. Postaraj się grzecznie, ale stanowczo odmówić
i krótko wyjaśnić powód odmowy.
POLECENIE 1
 Przeczytaj tekst W. Widłaka „Ważna karta” (podręcznik
strona 36)
POLECENIE 2
 Wykonaj ustnie ćwiczenie 1 i 2 ze strony 37 (pod tekstem).
Następnie przeczytaj bardzo ważne informacje, znajdujące
się w zielonej ramce.
POLECENIE 3
Zapisz w zeszycie :

W klasie

26.03.2020 r.

Temat: Dotrzymujemy obietnic.
 Pod tematem odpowiedz samodzielnie na poniższe pytania.
Nie przepisuj ich, tylko udziel krótkich odpowiedzi.
1. Jakie cechy ma dobry kolega?
2. Co się dzieje, kiedy nie spełnimy danej obietnicy?
3. Co powinniśmy zrobić, gdy nie uda nam się spełnić
obietnicy?
POLECENIE 4
 Wykonaj polecenia w ćwiczeniach na stronie 44 i 45.
Polecenie nr 5 (z kropką) wykonaj do zeszytu.
Polega ono na ułożeniu trzech pytań do ilustracji.

POWODZENIA!

CO POWINIENEŚ UMIEĆ PO TEJ LEKCJI?
WIESZ:
 co to znaczy dotrzymywać obietnicy;
 jak się czuje osoba, którą ktoś zawiódł;
 Jak należy się zachować, jeśli nie uda Ci się dotrzymać
słowa;
 że nikt nie może zmusić Cię do składania obietnic;
 jaki stosować znak interpunkcyjny w zdaniu (przed że)

EDUKACJA MATEMATYCZNA
POLECENIE 1
Zapisz w zeszycie :
W klasie
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Temat: Potrafię to obliczyć.
POLECENIE 2.
 Wykonaj ustnie zadanie 1 i 2 na str.17 (podręcznik).
 Wykonaj w zeszycie zadanie 3 str 17 (podręcznik).
 Pod zadaniem wykonaj kolorowymi długopisami wklejkę do
zeszytu. ZAPAMIĘTAJ!

POLECENIE 3
 Jeśli możesz, wykonaj zadania w ćwiczeniach do edukacji
matematycznej, na stronie 25 i 26

WYCHOWANIE FIZYCZNE
https://www.youtube.com/watch?v=JDSQlxZ_scY
Pokazuj części ciała w rytm muzyki, coraz szybciej. Nie pomyl się!

