
06.04. poniedziałek

Edukacja polonistyczno - społeczna

Kto nam pomaga?

Oni nam pomagają - ćwiczenia w mówieniu.

Omówienie sytuacji przedstawionych na zdjęciach (podr. str. 56 - 57)

Rozmowa na temat pytań pod ilustracjami.

Odpowiedź na pytanie 4 (podręcznik)

Przy wezwaniu pomocy musimy podać następujące informacje:

1. Swoje imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu z którego dzwonimy

2. Dokładne miejsce zdarzenia

3. Rodzaj zdarzenia

4. Ilość poszkodowanych

5. Ich stan ogólny

6. Możliwe dodatkowe zagrożenia

Ważne

W trakcie rozmowy uważnie słuchajmy tego, co mówi dyspozytor. Może on 
nam zadawać pytania, które ułatwią np. dojazd ZRM na miejsce zdarzenia, 
może także powiedzieć co możemy zrobić do czasu przyjazdu karetki.
Nigdy nie kończymy rozmowy jako pierwsi, dyspozytor po potwierdzeniu 
przyjęcia wezwania pierwszy odkłada słuchawkę!
Nie wolno dzwonić pod numery alarmowe dla zabawy, w tym czasie ktoś 
naprawdę potrzebujący może próbować wezwać pomocy! Fałszywe wezwania 
są zgłaszane na Policję, a ludzie je wykonujący pociągani do odpowiedzialności 
karnej. Teraz oglądamy filmiki  przedstawiające wezwanie odpowiednich służb.

https://www.youtube.com/watch?v=7IcOGFd9urY  wezwanie karetki

https://www.youtube.com/watch?v=fsCIZliVYYw  STRAŻ POŻARNA  3 filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=fsCIZliVYYw%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=7IcOGFd9urY%20%20


Zapis do zeszytu:

Ważne numery:

112 - numer alarmowy

999 - pogotowie ratunkowe

998 - Straż pożarna

997 - policja   oraz zdań:

Lekarze leczą chorych.  Strażacy gaszą pożary. Policjanci pilnują porządku.

Posłuchaj proszę 4 pierwszych piosenek utrwalając sobie numery alarmowe.

https://www.youtube.com/watch?v=_RZy7uFdo_8&t=98s   

Wykonujemy ćwiczenia str.46-47.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 21 zadanie 1 i 3 robimy w zeszycie

W zeszycie również robimy rysunek do liczby 16 i piszemy 2 linijki tej liczby.

Wykonujemy obliczenia w zakresie 16 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

Bardzo proszę , aby to zadanie dziecko zrobiło samodzielnie, może korzystać z 
patyczków, palców, liczydła.

10 + 6 =               12+ 3 =                 11+2 =

10 + 4 =               13 = 3 =                 14 = 2 =

15 - 3 =                16 - 4 =                  13 - 3 = 

14 - 3 =                16 - 10 =               16 - 3 =

Proszę , aby rodzic ocenił

bezbłędnie 5, 1 błąd -5, 2 błędy +4, 3błędy 4, 4 błędy -4,   5-6 błędów3

Robimy ćwiczenia matematyczne str. 29

Teraz robimy sobie dłuższy odpoczynek

https://www.youtube.com/watch?v=_RZy7uFdo_8&t=98s


Praca samodzielna

W zeszycie w linie narysuj dowolny , uprzywilejowany pojazd.

Przeczytaj samodzielnie tekst, a odpowiedzi na pytania do tekstu całym 
zdaniem wpisz do zeszytu. W zeszycie zrób tez zadanie 2.




