
Wtorek 12.05.2020- klasa V oet, Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Temat: Nowalijki z krzaczka  – 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

12  maja 2020 roku
(12.V.2020)

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

wschód słońca:
zachód słońca:

ile trwał dzień:

Zobacz ilustracje, nie drukuj jej, wystarczy, że się przyjrzysz. Następnie wykonaj 
zadania.

 zadanie 1. Uzupełnij schemat budowy krzaczka pomidora.

 zadanie 2. Które nowalijki rosną nad ziemią?

 zadanie 3. Wizyta w warzywniaku. 

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Jutro szukajcie kolejnych zadań. 
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ZADANIE 1. uzupełnij schemat wyrazami z ramki. 

PĘD ŁODYGA OWOC

LIŚĆ KORZEŃ KWIAT

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.  Które nowalijki rosną nad ziemią. Przyjrzyj się obrazkom, spróbuj je 
podpisać, ale uwaga ułóż wyrazy z rozsypanki. 

TE WARZYWA ROSNĄ NAD ZIEMIĄ. 

 

PO GÓ DOR REK MI O

ZADANIE 3. Przeczytaj tekst, rozwiąż zadanie. 

Mama Kuby wysłała go do sklepu. Na zakupy dała mu 20 złotych. Kuba ma kupić 2
kg ogórków i 1 kg pomidorów. Ile pieniędzy wyda Kuba, czy będzie miał resztę?

CENY WARZYW w kg: ogórek: 4zł, sałata: 5 zł, rukola 6 zł, pomidor 5 zł.              

Kuba za ogórki zapłaci:  ……………...+…………….= ………….

Kuba za pomidory zapłaci:…………………………..

Razem  Kuba  zapłaci:  ……………………………..(cena  za  ogórki)+  ……………...(cena  za

pomidory)= …………………………….=…………………………..(koszt zakupów)

Kuba miał ………..zł, zapłacił…………………..

Czy ma resztę? ………….(ile dostał od mamy)- ………..(ile zapłacił)= …………...Reszta

Odp. Kuba za zakupy dla mamy zapłacił…………………………….złotych. Zostało 

mu……….zł.                                                                                              Proszę zaznacz odpowiedź: 

Zadanie wykonałam/wykonałem:
d) samodzielnie

e) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej
f) z dużą pomocą  członków rodziny


