
Witam, jeśli ktoś nie otrzymał zagadnień przez e-dziennik lub aplikację ”Prymus„

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych proszę o założenie konta na portalu
wsipnet.pl,  gdzie  przygotowane będą przeze mnie  materiały  dydaktyczne do samodzielnej  pracy
uczniów w domu.

Jak założyć konto?

Wejdź na stronę https://www.wsipnet.pl/uczen/ →Dołącz→WSiPnet dla szkół podstawowych (klasy
4-8)→Uczeń→Mam kod→Kod: CTKR-4A-MAT→Rejestracja→Załóż konto.

Na stronie zamieszczane będą tematy lekcji do samodzielnego opracowania z pytaniami kontrolnymi
oraz numery zadań z podręcznika/ćwiczeń lub zadania online wraz z terminami ich wykonania.

Osoby, które nie mogą zarejestrować się na platformie edukacyjnej wsipnet np. nie otrzymują linku
aktywacyjnego proszę, aby  napisali taką informację na skrzynkę wsip@wsip.com.pl, konto zostanie
aktywowane automatycznie przez administratora wsipnet.

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji jak najszerszemu gronu koleżanek i kolegów.

Tematy do realizacji na ten tydzień to:

Temat: Ułamek zwykły jako część całości

Proszę  zapoznać  się  z  tematem  z  podręcznika  "Ułamek  jako  część  całości"  i  obejrzeć  film
https://pistacja.tv/film/mat00098-ulamek-zwykly-jako-czesc-calosci
Pytania sprawdzające:

- co to jest ułamek?
- jak zbudowany jest ułamek zwykły?
- co oznaczają poszczególne elementy ułamka?
- jak czytamy ułamki zwykłe?

Zadania do wykonania:

- podręcznik: 1, 2, 8, 10, 12.
- ćwiczenia cz2: 2, 3, 6, 7.

Temat: Porównywanie ułamków o tych samych licznikach lub mianownikach.

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika " Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach
lub mianownikach" i obejrzeć filmy:
https://pistacja.tv/film/mat00110-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach?
playlist=116
https://pistacja.tv/film/mat00111-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-licznikach?
playlist=116

Pytania sprawdzające:

- co to znaczy porównać ułamki?
- jeżeli ułamki mają jednakowe mianowniki, to który jest większy?
- jeżeli ułamki mają jednakowe liczniki, to który jest większy?
- co to znaczy uporządkować ułamki rosnąco?
- co to znaczy uporządkować ułamki malejąco?

Zadania do wykonania:

https://pistacja.tv/film/mat00098-ulamek-zwykly-jako-czesc-calosci
https://pistacja.tv/film/mat00111-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-licznikach?playlist=116
https://pistacja.tv/film/mat00111-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-licznikach?playlist=116
https://pistacja.tv/film/mat00110-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach?playlist=116
https://pistacja.tv/film/mat00110-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach?playlist=116


- podręcznik: 1, 2, 4, 8.
- ćwiczenia cz2: 3, 4, 6, 7.

Życzę owocnej pracy. Nauczyciel matematyki Katarzyna Olędzka-Trojgo
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