
Kl. IV                                                                                           1-4.06.2020  

Lekcja 

Temat: Powtórzenie wiadomości- zegar, działania na liczbach naturalnych.  

 

Uwagi dla rodzica lub opiekuna. 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 509 307 704 – Danuta Demianiuk lub 

mailowego danutademianiuk.sosw@o2.pl Kartę pracy należy przepisać do zeszytu lub uzupełnić i 

zachować do sprawdzenia. 
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