
Witam , w tym tygodniu będziemy w dalszym ciągu poznawad  gatunki zwierząt, ich zwyczaje , 

sposób życia. Przypominam o zapisywaniu tematu , daty i pogody  w dużym zeszycie. Przypominam 

o przysyłaniu zdjęd wykonanych dwiczeo. Proszę o staranne prowadzenie zeszytu .W możliwym 

terminie zostanie przeze mnie sprawdzony i oceniony. 

Poniedziałek 20.04.20. 

Temat: Co słychad rybko?  

Na dzisiejszych zajęciach  porozmawiamy o ? 

Łuską są pokryte 

od nosa po ogon. 

Pod wodą pływają, 

więc mówić nie mogą. 

Oczywiście o rybach. Zaczniemy od  opowiadania , które jest legendą .Jeśli ktoś nigdy nie słyszał o 

legendzie to przypominam ,że : 

  

 

Zapraszam więc do lektury 

str. 96 w e podręczniku ,,Legenda o Sielawym Królu’’. Bohaterami  tej legendy są Mikołajek  i ryba 

sielawa. Legenda opowiada o tym jak rybi król nie pozwalał rybakom łowid ryb. Mikołajek z nim 

walczył i teraz pomnik króla stoi w mieście Mikołajki . A kto okazał się Królem? Ryba –sielawa. 

A oto zdjęcia innych ryb: karp,  sum , lin,  sandacz,  amur,  karaś , 

szczupak , okoo, płod 



 

Spróbuj przeczytad nazwy tych ryb a potem przepisz je do zeszytu. 

Poznałeś już nazwy ryb więc bez trudu wykonasz dwiczenie w zeszycie dw. ze str.50-trzeba ułożyd 

nazwy ryb z liter. 

Czas na matematykę –utrwalimy mnożenie i dzielenie wykonując dw. 2 ze str.60 

A na koniec proponuje kilka dwiczeo : wykonaj 10 przysiadów, 10 podskoków raz na jednej  raz na 

drugiej nodze. A teraz poskacz jak pajacyk. Brawo, dziękuję za zajęcia !! 

 

Wtorek 21.04.20r. 

Temat :Żabie potomstwo. 

Witajcie ,dziś kolejne zwierzątka nie koniecznie przez wszystkich lubiane ale bardzo znane 

O  



Oczywiście jest to żaba.  Żaba , ropucha , salamandra to PŁAZY. Przeczytajcie teraz wierszyk o żabce 

str. 99 ( e podręcznik).Super. Oprócz żab występują też ropuchy. Żadne z tych zwierząt nie cieszy się 

sympatią ludzi. Ale są bardzo pożyteczne ponieważ zjadają dużo szkodników naszych sadów, 

ogrodów i lasów.  

Teraz chciałabym abyśmy prześledzili jak powstaje żaba . Spójrzcie na zdjęcie : 

 

 

 

 

  

 



Żaba składa skrzek czyli jaja w wodzie. Z jaj wylęgają się kijanki, które pozostają w wodzie i oddychają 

skrzelami .Kijanki przechodzą kilka przeobrażeo . Rozwijają się im płuca, pojawiają kooczyny tylne , 

przednie , znika ogon . Po tych wszystkich zmianach  kijanka staje się żabą.  

Spróbujcie  teraz wykonad dw. 1 srt.51 podpisując obrazki odpowiednimi zdaniami. 

Również w matematyce utrwalimy zdobyte wiadomości wykonując zadanie 1 na str 61. Możecie  też 

podwiczyd dodawanie i odejmowanie wykonując zad. 2 str.61. Dziękuję !!! 

Środa 22.04.20r. 

Temat: Spotkanie z gadem. 

Dziś poznamy inna grupę zwierząt- GADY. Wiele informacji o tych zwierzętach znajdziecie w tekście 

na str.102-103.( e podręcznik). Do tej grupy należą : żmija ,wąż, żółw, kameleon  i  inne. 

 

Spróbujcie  nazwad zwierzęta na obrazku, na pewno je znacie.  Na youtubie można obejrzed ciekawe 

filmiki czym się różnią płazy od gadów. A teraz wykonajcie  dw.1 str 53 w zeszycie dw. j .polski 

.Musicie tam porównad żmiję i zaskrooca dobierając do nich ich odpowiednie cechy. Powodzenia.  

Wykonaj też dw.2 str. 53. Jest to zadanie plastyczne –trzeba narysowad w dużym zeszycie żmiję. 

 

 Dziękuję za sumienną pracę!! 

 



 Czwartek 23.04.20r. 

Temat: Ptasie zwyczaje.  

Witam, przypomnijmy sobie jaka mamy porę roku . Oczywiście wiosnę. A wiosna to raj dla ptaków. 

Budują gniazda aby składad jajka i pięknie śpiewają. Jest wiele ptaków i każdy z nich buduje inne 

gniazdo.  Pierwsze zdjęcie to zimorodek ze swoim gniazdem, drugie zdjęcie przedstawia  remiza , a na 

trzecim zdjęciu widzimy bociana . Jest on dużym ptakiem więc jego gniazdo jest ogromne. Niektóre 

ptaki jak np. dzięcioł wykuwają w pniu drzewa dziuplę i jest ona ich gniazdem. Do budowy gniazd 

potrzebne są patyczki, trawa, sierśd i piórka.  Przepiszcie wyszczególnione nazwy ptaków do dużego 

zeszytu. Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło ptaki pooglądajcie zdjęcia innych  ptaków  i ich 

gniazda. Wykonajcie  teraz zadania z dwiczenia do j. polskiego na str .54 dw.1,2 . Narysujcie też  w 

dużym zeszycie wybranego ptaka i podpiszcie jak się nazywa. 

 

 

Teraz zadanie matematyczne , trzeba dobrad wagę do odpowiedniego ptaka dw.1 str.63 

A na zakooczenie zabawa ,,Ptaki latają ‘’.Zaproś do zabawy rodzeostwo .Wszystkie ptaki latają 

machając rękoma. Na sygnał ptaki do gniazd ptaki szukają sobie gniazdka . Kto nie znajdzie odpada. 

Miłej zabawy !!! 

Piątek 25.04.20r. 

Temat: Nasz krewniak ssak. 

Dziś porozmawiamy o ssakach. Jak już wiecie ssaki to zwierzęta ,których młode po urodzeniu żywią 

się mlekiem matki.  Ssaki rozwijają się w organizmie matki potem rodzą się. Człowiek czyli my wszyscy 

też jesteśmy ssakami. Mamy ssaków opiekują się swoimi dziedmi ponieważ są one bezbronne . 

A teraz z poniższych zdao przepisz do zeszytu te, które dotyczą ssaków: 

Rozwijają się w organizmie matki. 

Wykluwają się z jaj złożonych przez matkę. 



Samica nie opiekuję się młodymi. 

Matki karmią swoje młode mlekiem. 

Rodzice opiekują się potomstwem. 

Młode wymagają opieki. 

Mają łuski. 

Następnie ułóż zdanie z podanych niżej wyrazów i też zapisz je w zeszycie: 

największym ssakiem -  Największym zwierzęciem -  i równocześnie-  płetwal 

błękitny.  –jest 

 

Świetnie. Sporo już wiecie o ssakach , ważne jest jeszcze to ,że ssaki  poruszają się w różny sposób 

:pływają np. delfin, latają –nietoperz, skaczą- kangur, chodzą-człowiek. Wykonajcie teraz dwiczenie  w 

zeszycie dwiczeo z j. polskiego str.55 dw.1. 

Ssaki dzielimy na domowe te które dobrze znamy np. pies, kot czy krowa. 

 

 

Oraz dziko żyjące np. sarna , dzik , lis 



 

 

Mając takie wiadomości doskonale poradzicie sobie z wykonaniem dw.2 str.55 

Z matematyki podwiczycie dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 str.64 dw.1,2 

A na koniec posłuchajcie  piosenki: 

Natalia Kukulska - Puszek Okruszek [Official Audio] - YouTube 
 
www.youtube.com › watch     Dziękuję !!! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PhIUgUb-6dg
https://www.youtube.com/watch?v=PhIUgUb-6dg

