
                                    Zagadnienia na 10 czerwca. 

  

Witam Was serdecznie kochani,dzisiaj proponuję Wam następujące zadania. 

 

                                      BEZPIECZNE WAKACJE.  

1.Ułóż liczby w kolejności od najmniejszej do największej i odczytaj hasło -zapisz w 

zeszycie.   

jest.        10 klasie         3 naszej        2 nie             9 bezpieczne,  7 

W             1 a   co         8  wie,           5 każdy         4 co jest          6 

2.Przypomnij sobie zasady bezpieczeństwa,które poznaliśmy na lekcjach. 

Powiedz,jak rozumiesz następujące hasła: 

                BEZPIECZNE ZABAWY. 

                BEZPIECZNE PODRÓŻE. 

                BEZPIECZNIE NA DRODZE. 

                BEZPIECZNIE NAD WODĄ.  

● Przypomnij sobie numery alarmowe :do straży pożarnej,na pogotowie 

ratunkowe,na policję,jednolity ogólnoeuropejski. 

● Podaj informacje jakie powinny się znaleźć w meldunku na policję,pogotowie 

ratunkowe,straż pożarną-miejsce wypadku,rodzaj wypadku,informacja o 

poszkodowanych,imię i nazwisko. 

3.Przeczytaj wiersz 

           

 
Odpowiedz na pytania: 

-O jakim wynalazku jest mowa w wierszu? 



-Kto,zdaniem autora wiersza jest,największym wynalazcą świata? 

-Co autor wiersza sądzi o wakacjach? 

-Co Ty sądzisz o wakacjach? 

-Czy zgadzasz się z autorem wiersza? 

-Czego życzysz sobie i innym dzieciom w związku z wakacjami? 

4.Ułóż i zapisz w zeszycie 3 zdania z wyrazem wakacje.(proszę przesłać)  

5.Ile kubków wody mieści się w butelce-pojęcie litr. 

Naczynia mają różną pojemność.Pojemność mierzy się litrami. 

                                     1 litr-1l 

                 Płyny mierzymy w litrach. 

6.Rozwiązywanie zadań(ćw.mat.przyr.s.62 lub w zeszycie) 

● We wtorek deszcz padał od godziny 10.00 do godziny 12.00.Napisz pytanie  

i odpowiedź do zadania. 

Pytanie………… 

Obliczenie………… 

Odpowiedź…………. 

● Dzieci wystawiły naczynia na deszcz.Napisz,ile litrów zebrało każde dziecko, 

jeśli po deszczu naczynia były pełne. 

Natalka wystawiła pojemnik o pojemności 3 litry. 

Bartek wystawił pojemnik o pojemności 2 litry i pojemnik o pojemności 4 litry. 

Odpowiedź:.......................................................................................... 

● Pomyśl i powiedz ,jak za pomocą litrowego naczynia przelać z wiadra 6 litrów 

wody do dwóch misek tak,by w każdej misce było dokładnie tyle samo wody. 

Ile litrów wody będzie w każdej misce? 

Jak odmierzyć 1 litr wody za pomocą 3-litrowego wiadra i 2-litrowej butelki? 

7.Poćwicz znajomość zegara (ćw.mat.przyr.s.63 lub w zeszycie) 

● Odczytaj godziny na zegarach ,a pod nimi napisz czas wskazujący o jedną 

godzinę wcześniej 

            11:00                   12:00                    8:00 

● narysuj zegary pokazujące godzinę: 

  8.00                   11.00                  4.00 

8.Moje wakacje-rysowanie kredkami świecowymi. 

 

 

 

 


