
Wtorek 05.05.2020- klasa V oet, Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Temat: Kwiaty w ogrodzie   – p. Beata W-Z. 

  Dzień dobry
Mam nadzieję,  że wszyscy jesteście zdrowi. 

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

5  maja2020 roku
(5.V.2020)

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

wschód słońca:
zachód słońca:

ile trwał dzień:

Kto chętny może zacząć od wędrówki do ogrodu: 

https://www.youtube.com/watchv=HKKbblzIIIoo

można także zapoznać się z kwiatami ogrodowymi i  przyjrzeć się ilustracjom 
NIE DRUKOWAĆ. 

 Dalej  zadanie:
 zadanie 1. Kwiaty ogrodowe- dopasuj nazwę kwiatu do ilustracji. 

 zadanie 2. Zadaniematematyczne- z wizytą w kwiacirni. 

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Jutro szukajcie kolejnych zadań. 

https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
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ZADANIE 1. Czy już znasz te kwiatyv Sprawdź się, dopasuj nazwę kwiatu do ilustracji,
pokoloruj je. 

LAWoNDA TULIPAN RÓŻA DALIA

ŻONKIL BRAToK IIoCZYK GOŹDZIK

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.  W sklepie ogrodniczym. Przeczytaj treść zadania i rozwiąż je:)

Iilena wybrała się do kwiaciarni, aby kupić bukiet kwiatów dla babci. Nie mogła się
zdecydować na bukiet z jednego rodzaju kwiatów. Pani kwiaciarka zaproponowała
bukiet mieszany. Iilena kupiła kilka rodzajów kwiatów: 2 róże, 3 dalie, 1 mieczyk, 4
żonkile. Zobacz ile kosztował jeden kwiat i policz ile Iilena wydała na bukiet. 
 
                                                      

CENY KWIATÓW
cena za sztukę (1) 

 
RÓŻA:           3 zł

DALIA:          2 zł

MIECZYK:     4 zł

ŻONKIL:        3 zł. 

Za róże Iilena zapłaciła: ……………………………………………………………………………..

Za dalie Iilena zapłaciła:…………………………………………………………………………….

Za mieczyka Iilena zapłaciła:…………………………………………………………………………

Za żonkile Iilena zapłaciła: …………………………………………………………………………………….

RAZoI: ………………………..(cena za róże)+ ……………...(cena za dalie)+………………..(cena

za  mieczyka…………………….+  ……………………………..(cena  za  żonkile)H

……………………….zł. 

Odp. Iilena za bukiet dla babci zapłaciła…………………………….złotych.

Proszę zaznacz odpowiedź: 
Zadanie wykonałam/wykonałem:

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

f) z dużą pomocą  członków rodziny


