
Piątek 22.05.2020- klasa V oet, Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Temat: Na wsi  -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

22 maja 2020 roku
(22.V.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. Jakie produkty mamy od zwierząt. 

 zadanie 2. Z wizytą na zakupach- zadanie matematyczne. 

 

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Po weekendzie szukajcie kolejnych zadań. 
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ZADANIE 1. Co nam dają te zwierzęta. Otocz niebieską pętlą produkty, które mamy
do krowy, żółtą od pszczoły, czerwoną od kury, zieloną od owcy.

 źródło: pl/pinterest.com
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. Zapoznaj się z przepisem na naleśniki z owocami. Następnie sporządź
listę zakupów i policz ile zapłacisz za wszystkie produkty. 

NALEŚNIKI Z OWOCAMI:)
składniki: 
 

MĄKA 

   

 JAJKA   -
2 sztuki 

MLEKO 

SÓL              
szczypta

SER BIAŁY
-kostka

TRUSKAWKI 

ZAZNACZ PRODUKTY POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA NALEŚNIKÓW.             

SÓL

SER BIAŁY

MARCHEWKA

MLEKO

MIÓD

ŚMIETANA

TRUSKAWKA

MĄKA
JAJKA
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ILE ZAPŁACIMY ZA PRODUKTY?

TERAZ POLICZYMY: 
………………….+ …………….+…………….+……………...+………………………..+…………...=…………….
cena mąki+  cena mleka+ cena soli+   cena jajek+   cena truskawek+   cena sera    = cena łączna

Proszę zaznacz odpowiedź: 
Zadanie wykonałam/wykonałem:

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

c) z dużą pomocą  członków rodziny

CENY: 

MĄKA- 2 zł. 

MLEKO- 2 zł. 

SÓL- 1 zł.

SER BIAŁY- 4 zł.

TRUSKAWKI- 8 zł.

JAJKA – 2 sztuki- 2 zł. 


