Temat 38 ( 22 maja): Wspaniałych rodziców mam.
Cel i opis zajęć:
Wysłuchasz lub samodzielnie przeczytasz tekst pt. „Dzieci czwórka i laurka”.
Utrwalisz nazwy czynności.
Poznasz jednostki pojemności 1 litr.
Wykonasz eksperyment na odmierzanie pojemności płynów.

Zadania do wykonania:
1. Wysłuchaj lub samodzielnie przeczytaj tekst pt.” Dzieci czwórka i laurka”

Podręcznik s. 30 i 31.
NAGRANIE
Odpowiedz na pytania:
- Ile dzieci miała mama? Ilu synów, a ile córek?
- O czym zapomniały dzieci?
- Co dzieci postanowiły podarować mamie?
2. Wysłuchaj piosenkę o sprzątaniu domu.

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
3. Wykonaj ćw. 1 s. 30 i ćw. 3, 4 i 5 s. 31 w Kartach ćwiczeń.
4. Poznaj jednostkę pojemności 1 litr:

Litr to miara pojemności.
1 litr można zapisać: 1 l.
Płyny mierzymy w litrach.
Przykład: Mama kupiła 2 litry soku jabłkowego i 2 litry soku gruszkowego. Ile litrów soku
kupiła mama?
2l + 2l = 4l
Odp. Mama kupiła 4 l soku.
5. Wykonaj kilka zadań praktycznych związanych z miarą pojemności.

Poproś Rodziców o pomoc i przygotujcie naczynie ( może być butelka, dzbanek) o
pojemności 1litra, kilka naczyń ( miski, garnki) różnej wielkości. Będzie Ci
potrzebna, także woda.
Do każdego z przygotowanych pojemników wlej po 1 litrze wody.
Odpowiedz na pytania:
- Które z naczyń pomieściły dokładnie 1 litr wody?
- Do których nie zmieścił się 1 litr wody?

- Które z naczyń pomieści więcej niż 1 litr wody? Sprawdź ile litrów wody się w
nim zmieści?
Jakie inne (niż woda) płyny możemy odmierzać w litrach? Podaj jak najwięcej
przykładów.
6.

Policz, w których pojemnikach jest więcej płynów, wykonując zadania 1 s.28 i 3
s.29 w Kartach matematycznych.

7. W piątek 29 maja będzie sprawdzian z rozwiązywania zadań z treścią.

Materiały: nagranie, Podręcznik cz.5, Karty ćwiczeń cz.5, Karty matematyczne cz.5,
ołówek, kredki, woda, różnej wielkości naczynia, butelka o pojemności 1litra.
Zadanie rozszerzające ( dla chętnych).


Podręcznik zadanie 3 s. 82.



Jakie produkty kupujemy w litrach dowiesz się, gdy wykonasz ćwiczenie https://wordwall.net/pl/resource/1059313/matematyka/produkty-kupowane-wlitrach

