
Funkcjonowanie osobiste i społeczne.  
 
Niezwykli architekci-niezwykłe budowle 

 Domy zwierząt 

 Najpiękniejsze mosty na świecie 

 Najpiękniejsze mosty   w Polsce 

 Niezwykłe domy na świecie  

 Najwyższe budynki w Polsce 
Poniższe zadania wykonaj w terminie:  

 4 maja 2020 

 5 maja 2020 

 6 maja 2020 

 8 maja 2020 
Zadanie 1  
Każdy z nas posiada swój dom. Niektórzy z nas mieszkają w domach 
jednorodzinnych, inni w blokach czyli domach wielorodzinnych. Zwierzęta 
także posiadają swoje domy, które stanowią dla nich schronienie. Lisy                        
, borsuki czy krety kopią swoje domy pod ziemią . Jeże chowają się pod stertą 
liści. Wiewiórki zamieszkują dziuple, a  ptaki gniazda. 
Zapoznaj się z obrazkami przedstawiającymi domy zwierząt i pomyśl kto może 
w nich mieszkać. Uzupełnij zdania pod obrazkiem.  

 
 
 
 
 
 

 
W norze mieszka …………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 

W legowisku pod liśćmi mieszka ……………………………………… 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

W kretowisku mieszka …………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 

 
W dziupli mieszka ……………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

W gawrze mieszka………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

 
W gnieździe mieszka…………………………………………………… 
 
 
PODPOWIEDŹ 
 

 



 
 
 
  Zadanie 2 

Obejrzyj film klikając w link https://www.youtube.com/watch?v=-6HoC7d_wtY  

„10 najstraszniejszych mostów świata, po których można chodzić” i zapoznaj się 

z niezwykłymi osiągnięciami architektonicznymi. Emocje gwarantowane. 

Zadanie 3 

Także w Polsce istnieje wiele ciekawych  mostów. Obejrzyj film                                 

„10 najpiękniejszych mostów w Polsce” 
https://www.youtube.com/watch?v=JplT4h6jU74 

Napisz nazwy miast , w których znajduje się 10 najpiękniejszych mostów w 

Polsce . 

Most Świętokrzyski – miasto ……………………………………….. 

Most Gdański –miasto ………………………………………………….. 

Most Kotlarski –miasto…………………………………………………… 

Most Zakochanych –miasto………………………………………….. 

Most Grunwaldzki- miasto……………………. 

Most Zwierzyniecki –miasto…………………………………. 

Most Gotycki –miasto…………………………………………….. 

Wiadukt kolejowy –miasto……………………………………. 

Most Modalińskiego- miasto………………………… 

Mosty w …………………………………………………….. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-6HoC7d_wtY
https://www.youtube.com/watch?v=JplT4h6jU74


Zadanie 4 

Obejrzyj film „9 niezwykłych domów” klikając w link 

https://www.youtube.com/watch?v=BsJFJWLJfV8 

Wpisz przy nazwie domu , nawę państwa, w którym dom został wybudowany 

, czytaj litery od tyłu.  

Przezroczysty dom –   AINOPAJ …………………………………….. 

Dom ze śmietnika –ASU……………………………………………………. 

Dom do góry nogami- YCMEIN    …………………………………. 

Samolotowy hotel –  AKYRATSOK ………………………………………….. 

Dom Hobitta –   AILAW  ………………………………………… 

Dom w wieży ciśnień –   AIGLEB ………………………………………… 

Mieszkanie w zegarze-  ASU…………………………………………. 

Dom Flinstonów- ASU…………………………………………….. 

Dom zjeżdżalnia – AINOPAJ …………………………………….. 

Który dom podobał Ci się najbardziej? W którym chciałbyś zamieszkać? 

Zadanie 5  

W Polsce znajduje się wiele ciekawych architektonicznych budowli . Obejrzyj 

film „ 10 najwyższych budynków w Polsce” 

https://www.youtube.com/watch?v=epousexg4_8 

Narysuj dom, w którym mieszkasz oraz najwyższy budynek w Polsce, który 

najbardziej Ci się podobał.  

Zapytaj rodziców i uzupełnij: 

 Wysokość pomieszczeń w moim domu…………………………………………. 

 Powierzchnia mojego domu, mieszkania………………………………………… 

 Powierzchnia mojego pokoju……………………………………………………………. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsJFJWLJfV8
https://www.youtube.com/watch?v=epousexg4_8

