Zdalne nauczanie 15.04.2020r.
Temat: Mój najbardziej niezwykły sen.

1. Przeczytaj głośno
"Zasypianka z lustrem"

fragment

książki

Anny

Onichimowicz

Obudziłam się w nocy z uczuciem, że wszystko się zmieniło,
i otworzyłam oczy. Pokój był trochę mój, a trochę nie. Nie moja część
oświetlona była księżycem. Odbijał się w lustrze. Podeszłam do niego
i wyciągnęłam rękę. Dziewczynka po drugiej stronie zrobiła to samo.
Uśmiechnęłam się, a ona uśmiechnęła się d o mnie. To powinnam być
ja, ale mimo że dziewczynka była tak samo ubrana, miała takie same
włosy i zadarty nosek, była z całą pewnością kimś innym.
- Jak masz na imię? - szepnęłam.
Widziałam, jak porusza ustami, nie usłyszałam jednak
odpowiedzi.
- Emilka? - spytałam. Było to moje imię.
Dziewczynka nie powiedziała tak ani nie. Patrzyła na mnie z
ciekawością i wciąż się uśmiechała.
-Podobasz mi się. Chociaż wolałabym, żebyś miała długi włosy...
-Dotknęłam jej grzywki. Przypomina w dotyku zimną wodę.
Moje włosy były szorstkie i ciepłe.
Już wiem, pomyślałam. Ona jest z księżyca. Dlatego jest taka
zimna. Jak nocne światło.

-Moja nocna siostra...- powiedziałam cichutko i pogłaskałam ją
delikatnie po policzku.
Poczułam, że mi chłodno w stopy.. Wydawały się
bladoniebieskie. Przestraszyłam się.
-Muszę iść...-Pobiegłam do łóżka.
Zanim przykryłam się kołdrą, zerknęłam w stronę lustra. Już jej
nie było.
Zniknęła razem z księżycem. W pokoju było teraz zupełnie
ciemno. Zwinęłam się w kłębuszek i przytuliłam do miśka.
-Opowiem ci zasypiankę - szepnęłam mu do ucha.
I opowiedziałam.
2. Zapisz w zeszycie do j. polskiego datę 15 kwietnia 2020 r.
Lekcja, temat: : Mój najbardziej niezwykły sen.
Jakie mogą być sny?
Sny mogą być: magiczne, fantastyczne, koszmarne, straszne
(uzupełnij zdanie określeniami snów z ćwiczenia j. polski str. 56 zad .
1) oraz jeżeli potrafisz wymyśl i zapisz swoje określenia.
PAMIĘTAJ O PRZECINKACH!!! I PIĘKNYM BEZBŁĘDNYM PIŚMIE
3.Wykonaj pozostałe zadani w ćwiczeniach do j. polskiego str.56, 57
4. Opisz swój sen (krótko). Czekam na zdjęcie twojej pracy.

Matematyka

https://pistacja.tv/film/mat00060-jednostki-masywprowadzenie?fbclid=IwAR04yPndLZkLYT7yE2tEg2voQcK4x3BGECgA
qKeeg0bc75H2pauSfP9Y9KM
Podręcznik str.26 ustnie zrób zadanie 1 i 2
Otwórz zeszyt i przepisz informacje z ramki (podręcznik str.26)
Ćwiczenia str.39 cała.

