
Matematyka – klasy 5- zestaw 7

Witajcie piątoklasiści na naszych zajęciach zdalnych.

Dziękuję za wszystkie przesłane zdjęcia zadań z poprzedniego
zestawu, każdemu odsyłam informację zwrotną o ilości plusów

czy o wystawionej ocenie. 
Przypominam również o rozwiązaniu testu 

„Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych”, który trzeba
uzupełnić na Eduelo do 7.04 (ocena za kartkówkę wagi 2).

Na zajęcia potrzebny jest:

-zeszyt (aby wpisać tam temat lekcji i
obliczać zadania), 

-długopis (aby mieć czym pisać),
-dobre nastawienie.

L-9
(wtorek 7.04)

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000

Cele lekcji:
-posługiwanie się pojęciem ułamka dziesiętnego,
-mnożenie ułamka dziesiętnego przez 10, 100 i 1000 poprzez 
przesuwanie przecinka w prawą stronę o odpowiednią liczbę 
miejsc.



Aby pomnożyć ułamek dziesiętny 10, 100 lub 1000, należy 
przesunąć przecinek w prawo o jedno, dwa lub trzy miejsca.

Kolejne przykłady:

       Na pewno zauważyliście, że przesuwamy przecinek w 
prawo o 1, gdy mnożymy ułamek dziesiętny przez 10; o 2 
miejsca w prawo- gdy mnożymy przez 100 i o  3 miejsca w 
prawo- gdy mnożymy przez 1000.
    



  Zapraszam do obejrzenia filmu „Wędrujący przecinek”, aby 
utrwalić poznane wiadomości:

https://www.youtube.com/watch?v=VKluuZpR8Mo 

Zapiszcie w zeszytach:
1. Temat dzisiejszej lekcji
2. Poniższe przykłady, w których należy jeszcze uzupełnić iloczyn
(czyli podać wynik mnożenia):

Uwaga: nie przesyłamy zdjęć zadania. 

     Teraz rozwiąż zadania online:
Połącz w pary działanie z odpowiednim wynikiem
https://learningapps.org/9012837 

Zagraj w Milionera- wykaż się znajomością mnożenia ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100 i 1000
https://learningapps.org/display?v=pe9zx0i4520 

KONIEC LEKCJI!!!

PRZERWA!!!



L-10
(środa 7.04)

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000

Cele lekcji:
-posługiwanie się pojęciem ułamka dziesiętnego,
-dzielenie ułamka dziesiętnego przez 10, 100 i 1000 poprzez 
przesuwanie przecinka w lewą stronę o odpowiednią liczbę 
miejsc.

Aby podzielić ułamek dziesiętny 10, 100 lub 1000, należy 
przesunąć przecinek w   lewo   o jedno, dwa lub trzy miejsca.

Przykłady:



  Na pewno zauważyliście, że przesuwamy przecinek w lewo 1, 
gdy dzielimy ułamek dziesiętny przez 10; o 2 miejsca w lewo- 
gdy dzielimy przez 100 i o  3 miejsca w lewo- gdy dzielimy 
przez 1000.

Zapraszam do obejrzenia filmu, który utrwali poznane 
wiadomości (koniecznie dopiero od 6 minuty do 8:36 minuty):
https://www.youtube.com/watch?v=3ERW0tfP1LU 

Zapiszcie w zeszytach:
1. Temat dzisiejszej lekcji
2. Poniższe przykłady, w których należy jeszcze uzupełnić ilorazy 
(czyli podać wyniki dzielenia):

21,6 : 10 =                     (przesuń przecinek w lewo o 1 miejsce)

76,3 : 100=                    (przesuń przecinek o 2 miejsca w lewo)

902,1 : 1000=                (przesuń przecinek o 3 miejsca w lewo)

501,3 : 10=                    (przesuń przecinek w lewo o 1 miejsce)

801,2 : 100=                   (przesuń przecinek o 2 miejsca w lewo)

67 : 1000=                     (dopisz przecinek  67, i przesuń go o 3     
miejsca w lewo)

Uwaga: nie przesyłamy zdjęć zadania. Materiał wprowadzony na 
lekcjach:9 i 10, powtórzymy po świętach i wtedy zadam zadania 
domowe.

Rozwiąż online zadanie z dzielenia ułamków dziesiętnych 
przez 10, 100 i 1000:

https://learningapps.org/display?v=pu7qnze8c20 



Dziękuję za uwagę !

życzę wszystkim, mimo sytuacji w jakiej się znaleźliśmy,

WESOŁYCH ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH

Agnieszka Witkowska


