Dzień dobry :)                                                                  20.03.20
Dziś spróbujemy wspólnie poradzić sobie z nowym tematem,jakim są liczby dodatnie i liczby ujemne.

Temat :Liczby dodatnie i liczby ujemne. 
                        Wskazówki do lekcji:      
1.Spróbujcie wejść na stronę:  https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowite-wprowadzenie?playlist=432
Jest tam filmik , z którego dowiecie się co to są liczby całkowite , gdzie je możemy spotkać ,  co to są  liczby dodatnie , ujemne oraz jakie to liczby przeciwne.
     2. Skoro już to wiecie , w zeszytach pod tematem piszecie notatkę:
LICZBY CAŁKOWITE-  to liczby 0,1,2,-2,-3,4,-4 itd
LICZBY NATURALNE  -to liczby 0, 1,2,3,4,5,itd 
Czym się różnią liczby całkowite od naturalnych ?? - (NIE PISZECIE TEGO W ZESZYCIE)
LICZBY PRZECIWNE - to liczby z przeciwnymi znakami ,np -7,5 oraz +7,5 . 
LICZBA ZERO - nie jest liczbą ani dodatnią ani ujemną
Ćwiczenie (zapisujecie w zeszycie)
Podaj liczby przeciwne do podanych:
	-2 i ....
	....i -5
	-7,4 i ....
	.......i -3,5
	  0 i ......


     3.Wchodzimy na stronę: http://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-na-osi-liczbowej?playlist-432
Ten filmik nauczy Was jak rozmieszczamy liczby przeciwne(dodatnie i ujemne)na osi liczbowej.
Notatka :
Rysujecie w zeszycie oś liczbową z podręcznika str 164 drugą od dołu strony
i pod rysunkiem piszemy:
Na osi liczbowej na prawo od zera są liczby dodatnie , natomiast na lewo od zera są liczby ujemne.
Pod spodem rysujecie oś tą z podręcznika na dole 164str.
i pod spodem piszecie:
Jeśli zaznaczymy jakąś liczbę na osi liczbowej , to na lewo od niej znajdują się liczby od niej mniejsze , a na prawo są liczby od niej większe.
Praca domowa
Zadanie 1 /166 oraz  Zadanie 2/166
Zadanie na weekend:)
1.wchodzicie na stronę : www.quizizz.com
2.w prawym górnym rogu klikacie na -ZAPISZ SIĘ i zakładacie darmowe konto
3.Po założeniu konta wyświetli się okienko , aby wpisać kod gry WPISUJECIE -78200791
i gracie sobie. Wyniki wyświetlają się u mnie automatycznie. Quiz będzie dostępny dla Was od piątku od godz 15.00 do niedzieli do 20.00. Robicie kiedy chcecie, o dowolnej dla siebie godzinie. Wyniki ogłoszę w poniedziałek lub niedzielę:)

Na wasze pytania, wątpliwości czekam na messengerze grupowym. 
                         Pozdrawiam - K.Szmajdzińska




