
Czwartek 11.06.2020- klasa V oet, Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Temat: Letnie smaki i kolory  – 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

11  czerwca 2020 roku
(11.VI.2020)

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

wschód słońca:
zachód słońca:

ile trwał dzień:

Na początek ilustracja letnich przysmaków, NIE DRUKOWAĆ:)

 Dalej  zadanie:

 zadanie 1. Wiem co to za owoc.

 zadanie 2. Sok owocowy- idziemy na zakupy. 

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Jutro szukajcie kolejnych zadań. 
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Źródło:  htps://kobieta.onet.pl/zdrowie/proilaktyka/dieta/owoce-ktore-trzeba-jesc-latem/hegrrnw
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https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/dieta/owoce-ktore-trzeba-jesc-latem/he3grnw
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ZADANIE 1.   Znam te owoce. Połącz ilustracje z nazwą, nie zapomnij pokolorować
owoców. Które z nich lubisz. Otocz je czerwoną pętelką. Uwara jedna zaradka:)

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

b) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej
c) z dużą pomocą  członków rodziny
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ZADANIE 2. Sok owocowy- samo zdrowie z kubeczka. Przeczytaj lub posłuchaj tekstu.
Zaznacz  wszystkie  składniki,  następnie  policz  ile  pieniędzy  potrzeba  na
przyrotowanie soku. 

Janek  ma  ochotę  na  sok  owocowy.  Wybrał  się  na  tarrowisko  o  kilka  soczystych
owoców. Kupił 10 dar truskawek, dwa jabłka i dla zielonero koloru 10 dar szpinaku.
Ile zapłacił za składniki do soku. Sprawdź ceny poniżej, zaznacz w tabeli, co Janek
kupił i oblicz. 

WARZYWNIAK CENY 

ARBUZ                      6 zł  

WIŚNIA                     12 zł

JABŁKA  (2 sztuki)       g  zł       

MORELA                    8 zł

TRUSKAWKA (10 dar)       2 zł

SZPINAK         (10 dar)      1 zł.

Ile pieniędzy potrzebuje Janek:  

………………….(cena truskawek)+    ………………..(cena jabłek)+ ………….(cena szpinaku)= 
……………………...(cena za wszystko) 

Odpowiedź: Janek na sok wydał …………………...zł. 

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

LISTA ZAKUPÓW: 
KIWI

JABŁKO

TRUSKAWKA

MORELA

SZPINAK

WIŚNIA


