
Witam w nowym tygodniu. Tym razem  będziemy rozmawiad  o Ziemi, o 

ekologii, o ochronie środowiska. Przypominam o zapisywaniu tematu, daty 

oraz pogody w dużym zeszycie. Proszę o przesyłanie zdjęd wykonanych 

dwiczeo.  Rozpoczynamy pracę w kolejnej części ,,Gra w kolory -częśd 4 ‘’ 

epodręcznik.Dziękuję i zapraszam do pracy. 

Poniedziałek  27.04.20r. 

Temat: Zdrowie naszej planety.  

Na dzisiejszych zajęciach przypomnimy sobie jak wygląda nasza planeta : 

 

Niebieski kolor oznacza wodę . Są to oceany , morza , jeziora i rzeki. Wydaje się ,że wody jest dużo . 

Dlatego często ziemię nazywa się błękitną planetą . Niestety większośd wód jest słona i bardzo 

zanieczyszczona i  nie nadaje się do picia . Człowiek bez jedzenia może przeżyd nawet 3 tygodnie, bez 

wody – nie dłużej niż 5 dni. A czystej wody jest coraz mniej . Jest to drogocenny płyn . Woda jest 

potrzebna nie tylko człowiekowi . Wody potrzebują do życia także zwierzęta i rośliny. Bez wody nie 

byłoby życia  . Wody potrzebujemy też do prania, sprzątania , mycia się . Dlatego musimy chronid i 

oszczędzad wodę . Oto mapa Polski z zaznaczonymi rzekami i jeziorami: 

 



Niebieskie kreski i plamki to rzeki i jeziora. 

 

Zapraszam teraz do zeszytu dwiczeo na str.58 dw. 1  . Tam też macie mapę Polski z zaznaczonymi i 

podpisanymi rzekami i jeziorami . Wasze zadanie polega na wypisaniu  nazw kilku rzek i jezior . 

Przypominam ,że : 

NAZWY JEZIOR I RZEK PISZEMY WIELKĄ LITERĄ. 

Po wykonaniu dwiczenia zapiszcie to zdanie w dużym zeszycie.  

Bardzo ważne aby nie marnowad wody . Zastanów się ,czy podczas codziennych czynności nie robisz 

tego. Czy: 

Myjesz zęby a woda leje się z kranu bez potrzeby?    ŹLE 

Pomagasz w zmywaniu naczyo, chcesz je dokładnie umyd a woda z kranu cały czas płynie?   ŹLE 

W toalecie popsuła się spłuczka i niepotrzebnie spływają litry wody?   ŹLE 

Właśnie -pomyśl w jaki sposób możesz oszczędzad wodę , możesz to przedstawid na rysunku. 

Jak z pewnością wiecie wodę mierzymy w litrach np. litr mleka , litr waszej ulubionej ale niezdrowej 

coli itp. Wszystkie płyny odmierzamy w litrach. 

 

1 litr -1l    tak zapisujemy  



Możecie sprawdzid ile szklanek wody mieści się w litrowej butelce. Powinny to byd 4 szklanki-

sprawdźcie. Wody nie wylewajcie po skooczonym dwiczeniu . Możecie ja wykorzystad do podlania 

kwiatków. 

Mąkę,  cukier, mięso ważymy w kg , gr dag a płyny odmierzamy właśnie w litrach . 

To teraz wykonajcie dw. 1 str. 66 w dw. matematycznym –jest to zadanie tekstowe w, którym wystę 

puje jednostka miary –litr. A teraz podwiczmy mnożenie –dw. 2 str.66. 

A na zakooczenie przypominam nasz gimnastyczny wierszyk:  

Gimnastyka to zabawa , sport dla zdrowia ważna sprawa , ręce do góry potem w bok , skłon do 

przodu , przysiad , skok . Każdy się robi taki malutki to proszę paostwa są krasnoludki. Teraz 

wstajemy , ręce do góry bo tak po niebie pływają chmury. Słychad radio , gra muzyka , proszę 

wstawad , gimnastyka . Ręce do góry ,potem w bok , szybki podskok , długi krok. Marsz dookoła, 

gra muzyka i skooczona gimnastyka. !!! 

Wtorek 28.04.20r. 

Temat: Wezwanie do ziemian. 

Witajcie . wiemy już ,że należy oszczędzad wodę ale to nie wszystko . Odpowiedzmy sobie na pytanie:  

Czy twój dom jest ekologiczny? Do poniższych pytao wybierz odpowiedź , która jest najbliższa prawdy 

o twoim domu: 

1.Czy wychodząc z domu gasisz światło? 

a) czasem o tym zapominam,  

b)tak zawsze, 

c)nigdy nie gaszę  

2.Jakich kosmetyków używa się w twoim domu? 

a) nie zwracam na to uwagi 

b)takich , które ładnie pachną  

c)z napisem –bezpieczne dla środowiska 

3.Co robicie ze zużytymi bateriami? 

a)wyrzucamy na śmietnik 

b)zanosimy do specjalnych pojemników. 

c)owijamy w worki i zakopujemy 

4.Czy gdy kupujecie coś do jedzenia… 

a)wybieracie żywnośd nie zawierającą konserwantów? 



b)sięgacie po produkty reklamowane? 

c)kupujecie to co wygląda apetycznie? 

5.Jak pozbywacie się śmieci z domu? 

a)wyrzucamy je do zsypu. 

b)segregujemy 

c)palimy albo wyrzucamy do lasu. 

Wybrane odpowiedzi zapisz w dużym zeszycie .Teraz już wiesz czy jesteś ekologiem –człowiekiem 

dbającym o środowisko –czy nie.  

Proszę wykonaj teraz dw. 1,2,3 ze str 59 z zeszytu dw. j. polski  

 A teraz zadania z matematyki . dziś zadania z tekstem oczywiście o tematyce ekologicznej. Str 67 dw. 

1. 

Dziękuję !!! 

 

 

Środa 29.04.20r. 

Temat: Ratujmy co zagrożone. 

Witam , dziś porozmawiamy o czystym powietrzu.  Wszyscy korzystamy z prądu jest on bardzo 

potrzebny w życiu codziennym . Niestety aby prąd dotarł do naszych mieszkao należy spalid w 

elektrowniach dużo węgla lub gazu. Przy spalaniu tych surowców powoduje zanieczyszczenie 

powietrza. Tworzą się żrące kwasy , które spadają na ziemie . są to tzw. kwaśne deszcze. Niszczą one 

lasy, rzeki, jeziora. Spójrzcie poniżej jakie szkody powodują właśnie kwaśne deszcze : 



 

W związku z tym ekolodzy namawiają do korzystania z czystej energii czyli takiej ,którą wytworzyd 

mogą słooce , woda, wiatr i ziemia. Są to baterie słoneczne, młyny wodne, wiatraki. 

Szczegółowe informacje znajdziecie w e podręczniku częśd 4 Gra w kolory. 

Wykonajcie teraz dwiczenie opisane na str.60 dw. 1 –sprawdzicie czy wasze powietrze jest czyste czy 

nie !! 

A na koniec praca plastyczna- zaprojektuj w dowolnym kształcie i dowolną technika znaczek 

,,Przyjaciel przyrody”’ 

 

Życzę dobrych pomysłów i miłej pracy!!! 

 

Dziękuję za zajęcia!! 

Czwartek 30.04.20r. 

Temat: Świętujemy dzieo ziemi. 

Dziś porozmawiamy o święcie ziemi . Jest dużo świąt –dzieo  babci , dziadka , mamy , taty dziecka . 

Także ziemia ma swoje święto . A jak możemy je uczcid ? Gdybyśmy chodzili do szkoły to moglibyśmy 



posprzątad teren wokół szkoły , pobliski lasek czy nawet chodnik . Niestety . ale nic straconego nasze 

podwórze , ogród czy teren przed domem to tez nasza ziemia. Więc jeśli posprzątacie któreś z tych 

miejsc to też pomożecie ziemi i uczcicie jej święto . pamiętajmy o rękawiczkach , maseczkach i 

segregacji śmieci . Do dzieła!!! 

Zajrzyjcie teraz do dwiczeo na str. 61. Są tam do ułożenia zdania z rozsypanek wyrazowych. Jest też 

do ułożenia hasło. Zapiszcie je i odczytajcie głośno. Pamiętajcie ,że  

NIE Z CZASOWNIKAMI PISZEMY OSOBNO. 

Zapiszcie to zdanie w dużym zeszycie. 

Możecie też w inernecie poszukad informacji o ziemi , jak o nią dbad , co ziemi zagraża. 

Została nam jeszcze matematyka wasze zadanie to rozszyfrowad hasło –str.68 dw. 1,2 

A na zakooczenie zajęd zabawa ruchowa: Pozdrawiam p. Magda 

 

 
Zainspiruj się. 
Najmodniejsze propozycje w tym sezonie czekają na Ciebie na Zalando.pl 

zalando.pl 
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ZumbAtomic Warm up song---What 
Makes You Beautiful by One Direction

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL

