
Poniedziałek 20.04.2020- klasa V oet, Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Temat: Skąd mamy wodę w kranie? cz. 2 – p. Beata W-Z. 

  Dzień dobry
Mam nadzieję,  że wszyscy jesteście zdrowi i wypoczęci :)

Oto zadania na dzisiaj. 

Pozdrawiam pani Beata 

Kilka zasad: 
Na każdej karcie jest ankieta, jak dziecko poradziło sobie z zadaniem, proszę od razu

po wykonaniu zadania uzupełnić lub wpisać do zeszytu podpowiedź a, b lub c. . 
Proszę pamiętać o zdjęciu wykonanego zadania i przysłanie mi go na maila, MMS lub
na WhatsAppie, jestem także w razie potrzeby do dyspozycji telefonicznej codziennie

w godzinach od  10- 15. 
do zeszytu

20 kwietnia 2020 roku
(20.IV.2020)

dzień tygodnia wpisać
np. ilość stopni w Celcjuszach i o której godzinie był pomiar

wschód słońca:
zachód słońca:

ile trwał dzień:

 Dalej  zadanie:

 zadanie 1. Zapoznaj się z historyjką, następnie uzupełnij schemat. 

 Co za zadania ma stacja wodociągowa- doświadczenie. 

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Jutro szukajcie kolejnych zadań. 
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ZADANIE 1. 
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UZUPEŁNIJ SCHEMAT WYRAZAMI Z RAMKI. 

RZEKA DOMY/FABRYKI JEZIORO

MORZE WODOCIĄGOWA WODY GŁĘBINOWE

Proszę zaznacz odpowiedź: 
Zadanie wykonałam/wykonałem:

a) samodzielnie
b) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej

c) z dużą pomocą  członków rodziny.
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ZADANIE 2. Doświadczenie.

 Do miski wsypać ziemię- najlepiej piaszczystą, niezbyt żyzną (objętość jednej

szklanki), następnie nalać wodę kranową (do połowy objętości miski). Całość

wymieszać,  pobrać  kubkiem  i  przelać  przy  pomocy  lejka  do  przezroczystej

butelki   plastkowej. 

 Niech  dzieci  opiszą  barwę  i  klarowność  wody  w  butelce.  (np.  mętna,

brunatna).

 Zawartość butelki przelać z powrotem do miski. Ponownie nabrać wody  do

kubka  i  przelać  do  butelki,  ale  przez  lejek  wypełniony  watą  lub  fltrem

papierowym z ekspresu  do kawy.

 Dzieci  opisują  Dzieci  opisują klarowność i  barwę wody (  np. przezroczysta,

czysta). 

Proszę uzmysłowić dzieciom, że jednym ze sposobów oczyszczania wody jest fltracja.

Ponadto wodę w stacji wodociągowej oczyszcza się z bakterii. 


