UWAGA: W przyszłym tygodniu poproszę o przesłanie
rozwiązań zadań w wersji elektronicznej oraz danych
autora (imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika).
Działy, które przerabiamy pozwalają na zapis nawet w
edytorze tekstowym!!! Z fotek naprawdę trudno się
połapać, zwłaszcza, gdy jest ich aż tyle, a po adresie nie
zawsze mogę rozszyfrować autora.
Witam,
Miło, że zadani z matematyki cieszą się takim zainteresowaniem :-)
Dostałam Wasze prace domowe z poprzedniego tygodnia, ale jeszcze nie od wszystkich...
Informacja,dla klas II
A teraz najważniejsze, dotyczy zadań cz.2, -umieszczone na stronie szkoły
Zadania z matematyki od pani M. Teter. cz. 2
Otóż umieściłam Wam, wszystko co powinniście zrobić podczas zdalnej nauki w domu, czyli do
świąt, a kto wie może i dłużej :-(
Proszę najpierw posługiwać się epodręcznikiem. Po dokładnym przeanalizowaniu teorii,
przykładów i zrobieniu ćwiczeń, których rozwiązania również są do Waszego wglądu,
przechodzicie do podręcznika papierowego (szkolnego).
Czytacie teorię, przykłady i przechodzicie do zadań wskazanych przeze mnie, które zapisujecie w
zeszycie. Na końcu każdego tematu jest test, który też należy rozwiązać.
Pewnie nie każdemu uda się wszystkie zadania zrobić, ale starajcie się jak najwięcej wiedzy i
umiejętności przyswoić.
W przyszłym tygodniu poproszę o przesłanie niektórych zadań, pewnie z tematu pierwszego.
Proszę o rzetelną pracę i jak najbardziej samodzielną.
Informacja dla klas 1
Od Was jeszcze nie dostałam, żadnych zapytań, ale może też podsumuje co macie robić...
wchodzicie na stronę https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty10 na matematykę i
przerabiacie pierwszy temat, potem bierzecie podręcznik szkolny, czytacie wszystko na temat
oznaczony przeze mnie cyfrą 1 i rozwiązujecie zadania wskazane przeze mnie w zeszycie
Potem znowu strona gov.pl -drugi temat, podręcznik szkolny i zeszyt itd...
Macie do zrobienia 6 tematów zgodnych ze strona gov.pl, a potem musimy zrobić resztę z tego
działu. Zobaczymy, czy na tej stronie będą pomoce dla Was. Ja asekuracyjnie już Wam podałam
linki do epodreczników, gdzie znajdują się tematy , które zostaną jeszcze do opracowania. Jeśli
chcecie możecie z nich korzystać i opracowywać kolejne tematy.
W przyszłym tygodniu poproszę o przesłanie niektórych zadań z tematów1-3. Starajcie się zrobić
jak najwięcej, ale rozumiem, że nie każdy zrobi wszystko, chociaż chciałby bardzo...
Powodzenia!!!!
Pozdrawiam.
Monika Teter, m.teter@op.pl -przepraszam, że nie zawsze szybko odpisuję, ale związane jest to z dużą ilością osób w
moim domu, które muszą pracować lub uczyć się zdalnie.

