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PRZYRODA 

W klasie 22.IV.2020r. (zapis w zeszycie daty) 

1. Pogadanka o środowisku (co zrobić, aby w tym naszym środowisku żyło nam się 

wszystkim wesoło i przyjemnie?). 

2. Jakie zagrożenia spotykamy w środowisku, w którym żyjemy? 

3. Wyjaśnienie pojęcia „ekologia – ekolog” czym się zajmuje, co to takiego? 

4. Przeczytaj wiersz z podręcznika s. 32. 

5. Jak myślisz – dlaczego dzisiaj rozmawiamy o środowisku o naszej planecie? 

6. (zapisz w zeszycie)  

MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  ZIEMI ! 

7. Poniższą notatkę wytnij i wklej do zeszytu od przyrody. 

 

Ekologia –jest jedną z nauk, która  zajmuje sie przyrodą – czyli 
wszystkim, co nas otacza. Ekologia w dosłownym 
tłumaczeniu z języka greckiego oznacza naukę o domu. 
Środowisko to przecież nasz dom – miejsce, w którym żyjemy. 
To właśnie w nim dorastamy, uczymy się nowych rzeczy. 
Ekologia bada wszystkie zależności pomiędzy każdym 
organizmem zamieszkującym nasze środowisko. To znaczy, że 
w jej zakres wchodzą oddziaływania nie tylko ludzi, ale również 
zwierząt oraz roślin. 
 

 

8. Przeczytaj zapisane poniżej informacje i zastanów się czy Ty jesteś „Eko?” 

9. Pogadanka. 

Osoby, które nazywają swój styl życia ekologicznym dbają o nasz dom, czyli środowisko. 

Nie krzywdzą innych zwierząt, dbają o rozwój roślin, segregują odpaday. Ogólnie 

mówiąc jest to dbanie o środowisko. Aby być eko należy wykonywać m.in. takie 

czynności: 

 wyrzucać śmieci do kosza, nie na ulicę czy pod nogi, 

 nie wyrzucać jedzenia, 

 myć owoce i warzywa przed ich spożyciem, 

 gasić światło, gdy wychodzimy z pomieszczenia, 



 sprzątać po psie itp. 

 
10. Przeczytaj z podręcznika informacje s. 34 – 35. 

11. Wykonaj ćwiczenie 3 s. 28 (bez kropki) 

12. Jako podsumowanie zajęć wykonaj ćwiczenie 5 s. 30. 

     W domu: 

1.  Karty pracy. 

2. Obejrzyj edukacyjny filmik na you tube „Strażnicy Ziemi 2017. Zapisz kilka 

zdań w zeszycie na temat  jego treści. (sprawdzę podczas kolejnych zajęć) 

 

MUZYKA 

1. Słuchanie i nauka piosenki z You Tube „Świat w naszych rękach”. 

2. Swobodne wypowiedzi na temat treści piosenki. 

 

„Świat w naszych rękach”. 

Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat       /bis/ 

 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat      /bis/ 

 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś  

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Cały świat jest w naszych rękach 



Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat       /bis/ 

MATEMATYKA 

W KLASIE 22.IV.2020r. 

   Zadanie. (przykłady zapisz w zeszycie). 

Oblicz: 

5 x 8 – 15 =  

7 x 7 – 21 = 

54 : 9 + 35 = 

6 x 9 + 17 = 

7 x 9 – 51 = 

Zadanie 3 s. 51. 

Ćwicz i utrwalaj tabliczkę mnożenia w zakresie 100. 

  

 



 



 


