Zagadnienia 15.04-17.04 klasa 3c
Temat: Omówienie lektury Romana Pisarskiego “O psie, który jeździł koleją”.
1.Opis głównego bohatera książki - psa Lampo.
2.Praca plastyczna temat “Zilustruj fragment książki, który zrobił na Tobie największe wrażenie”
3.Quiz ze znajomości lektury na stronie wordwall.net
4.Utrwalenie obliczeń zegarowych - zagadki
5.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
6.Doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Język angielski
PLIKI PDF SĄ W MAILU DO RODZICÓW

Dzisiaj przesyłam trochę więcej pracy własnej na bazie przerobionych rozdziałów z
podręcznika (Units 1-4)
Poproszę o wykonanie zadań do wtorku 21 kwietnia.

W większości są to prace pisemne, w tym 4 pliki zadania zatytułowane TEST. Oczywiście to
test dla dzieci, żeby mogły przypomnieć i utrwalać sobie wiedzę. Bardzo proszę, aby dzieci
zrobiły te zadania celem weryfikacji, czy możemy przejść do kolejnego etapu. Potrzebuję
informacji zwrotnej- jak idzie nauka i gdzie są problemy, tak , żeby ułatwić dzieciom pracę,
test jest częścią tej informacji 🙂

Przesyłam także link do filmików na you tube dotyczących historyjek z naszej książki
https://www.youtube.com/watch?v=pHGntu2UnsE&list=PLDee6s2yAuvsJs5aJ1XoxwCzwiv7
AWLBW oglądamy filmy 1-5 ( czytaliśmy te opowiadania na lekcjach)
Plik Tiger-3-TRF-Unit 1 jest do filmu

Poniżej link do quizletu z powtórzeniem rozdziału 4. Warto zrobić wszystkie typy ćwiczeń.
https://quizlet.com/pl/256320313/tiger-3-unit-4-flash-cards/

TIGER 3 UNIT 4 Flashcards | Quizlet

Start studying TIGER 3 UNIT 4. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other
study tools.
quizlet.com

Dwa pliki o nazwie Reading_Extension są dla chętnych, którzy pragną wzbogacać swoje
słownictwo i wiedzę.

W przyszłym tygodniu, w poniedziałek i we wtorek prześlę lekcję gramatyczną- czasownik
TO BE i czas Present Continuous. Zrobimy to na dwa sposoby- ja nagram swoje wyjaśnienie i
dodatkowo prześlę link do strony z materiałami. Będziemy się uczyć kolejnych nowych
słówek- tym razem- codzienne czynności.

Jeżeli dzieci mają jakiekolwiek problemy/ kłopoty, proszę pisać. Również proszę o
informację, jeżeli dzieci chcą robić więcej rzeczy, z chęcią prześlę informację.
Jeżeli tylko mogę w czymś pomóc, zapraszam do kontaktu.
Propozycja spotkania LIVE czy to na Skype'ie czy na Teams z dziećmi jest oczywiście nadal
aktualna, w ramach Państwa i dzieci możliwości sprzętowo-czasowych.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę zdrowia i czekam na materiały od dzieci.

