
Wtorek 28.04.2020- klasa V oet, Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Temat:  Kim będę w przyszłości?- p. Beata W-Z. 

  Dzień dobry
Mam nadzieję,  że  cieszycie się zdrowiem. 

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

28 kwietnia 2020 roku
(28.IV.2020)

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

wschód słońca:
zachód słońca:

ile trwał dzień:

 Dalej  zadania:

 Kim chcę być kiedy dorosnę? - pomarz chwilkę a potem opowiedz co lubisz 
robić i jak w przyszłości chciałbyś pracować/ poproś o pomoc i zapisz w 
zeszycie zawód marzeń, możesz go też narysować:)

 Co znaczy przyszłość?- zadanie matematyczne, upływ czasu. 

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Jutro szukajcie kolejnych zadań. 
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ZADANIE 1.  Co znaczy przyszłość. Kiedy będę dorosły. Napisz w zeszycie rok swojego
urodzenia, następnie policz ile masz lat. Dodaj do twoich lat taką liczbę aby wyszło Ci
18. Następnie oblicz w którym roku skończysz 18 lat. 

Przykład zapisania zadania: 

Mam ………………….lat. 

 18- ilość lat obecnie = za tyle lat będę mieć 18 lat. 

np. Mam 12 lat. 18-12= 6. 

Odp. Za ………….lat skończę 18 lat. 

Jest rok ……………………………..

do bieżącego roku dodajemy liczbę lat, za ile dziecko skończy 18 lat. 

np. 2020+ 3= 2023

W …………………...roku skończę 18 lat. 

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.  Zaznacz, które czynności nie zabierają dużo czasu. 

Proszę zaznacz odpowiedź: 
Zadanie wykonałam/wykonałem:

d) samodzielnie
e) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej

f)z dużą pomocą  członków rodziny.


