
Piątek 15.05.2020- klasa V oet, Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Temat: Nowalijki -podsumowanie   – 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

15 maja 2020 roku
(15.V.2020)

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

wschód słońca:
zachód słońca:

ile trwał dzień:

Dziś wiersz Jana Brzechwy „Na straganie”- przeczytajcie lun posłuchajcie: 

https://www.youtube.com/watchv=38QNNVa7aa-s

 Dalej  zadanie:

 zadanie 1. Poszukaj wszystkich warzyw występujących w wierszu. 

 Zadanie 2. 7rzyżówka z witaminami:). 

 

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Po weekendzie szukajcie kolejnych zadań. 

https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s
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ZADANIE 1. Posłuchaj wiersza. Poszukaj warzyw występujących w wierszu. Zaznacz je
kolorami, jakie mają: np. marchewka na pomarańczowo. 

Jan  Brzechwa  -  Na  straganieNa  straganie  w
dzień  targowy
Takie słyszy się rozmowy:

"Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze."

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!"

Rzecze na to kalarepka:
"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!"Groch po brzuszku rzepę
klepie:
"Jak tam, rzepov Coraz lepiejv"

"Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może."

"A to feler" -
Westchnął seler.Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:

"Mój Buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żonyv"

Burak tylko nos zatyka:
"Niech no pani prędzej zmyka,

Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą.""A to feler" -
Westchnął seler.



Naraz słychać głos fasoli:
"Gdzie się pani tu gramoliv!""Nie bądź
dla mnie taka wielka" -
Odpowiada jej brukselka.

"Widzieliście, jaka krewka!" -
Zaperzyła się marchewka.

"Niech rozsądzi nas kapusta!"
"Co, kapustav! Głowa pustav!"A kapusta rzecze smutnie:
"Moi drodzy, po co kłótnie,

Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!"

"A to feler" -
Westchnął seler.

Zadanie  2. POSZU7AJ  WARZYW:)  ZAZNACZ  JE  TA7IM  7OLOREM,  W  JA7IM
WYSTĘPUJĄ. 

Proszę zaznacz odpowiedź: Zadanie wykonałam/wykonałem:
a) samodzielnie

b) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej
c) z dużą pomocą  członków rodziny

BRU7SEL7A

CEBULA

MARCHEW7A

FASOL7A

RUKOLA

BURA7

BA7ŁAŻAN 

JABŁ7O
ZIEMNIA7
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ZADANIE 2.  

RZOD7IEW7A 7ALAFIOR CEBULA OGÓRE7 MARCHEW7A POMIDOR SELER

Proszę zaznacz odpowiedź: 
Zadanie wykonałam/wykonałem:

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

f) z dużą pomocą  członków rodziny


