
Środa, 27.05.2020- klasa V oet, Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Temat: Sporty wodne   – 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

27 maja 2020 roku
(27.V.2020)

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

wschód słońca:
zachód słońca:

ile trwał dzień:

 Dalej  zadania:

a) Zadanie 1. Sport ma wiele twarzy, które sporty są wodne. 

b) Zadanie 2. Sporty wodne. 

c) Zadanie 3. Idziemy na basen- zakupy w sklepie. 

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Jutro szukajcie kolejnych zadań. 
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ZADANIE 1.  Sport ma wiele twarzy, które aktywności wykonuje się w wodzie, na
wodzie, otocz je pętlą.  

Źródło: https://www.istockphoto.com/pl/ 

Proszę  zaznacz  odpowiedź:  Zadanie  wykonałam/wykonałem:  a)  samodzielnie  b)  z  niewielką  pomocą
członków rodziny/osoby dorosłej c) z dużą pomocą  członków rodziny.

https://www.istockphoto.com/pl/
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ZADANIE 2.  Rozpoznajesz te dyscypliny? Dopasuj nazwę do ilustracji. 

Proszę zaznacz odpowiedź: Zadanie wykonałam/wykonałem: a) samodzielnie
b) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej c) z dużą pomocą  członków rodziny.

PŁYWANIE

ŻEGLARSTWO

SKOKI DO WODY

NURKOWANIE

KAJAKARSTWO
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ZADANIE 3. Przeczytaj tekst i rozwiąż zadanie. 

Kuba  chce  wybrać  się  na  basen.  Potrzebuje  spodenek,  okularów,  płetw  oraz
pieniędzy na bilet. Ceny podane niżej. Oblicz ile pieniędzy potrzebuje Kuba. 

………………..(cena  za  bilet)+  ……………………….(cena  spodenek)  +  ……………...(cena

okularów)+…………………………………..(cena płetw)=…………………………………………..(razem)

Odpowiedź: Kuba na wyjście na basem potrzebuje ………………………………...zł. 

Proszę zaznacz odpowiedź: Zadanie wykonałam/wykonałem:

d) samodzielnie

e) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej

f) z dużą pomocą  członków rodziny.

12 zł. 

16 zł. 

14 zł.

BILET : 6 zł. 


