
Drodzy Uczniowie  

Dzisiejsza praca skupi się przede wszystkim na języku polskim i matematyce.  

Zajęcia – podobnie jak wczoraj - również będą w formie online. Linki do poszczególnych lekcji 

znajdują się poniżej w szczegółowym planie pracy.  

Zajęcia zaczniemy od języka polskiego  

1. Dzisiejszy temat zajęć to : Szanujmy Ziemię.  

Tematyka tej lekcji będzie skupiała się na zagadnieniach ekologicznych oraz na  

kształtowaniu właściwych postaw proekologicznych wśród najmłodszych.  

W trakcie tych zajęć dowiecie się: 

1. Co to jest ekologia?  

2. Co to znaczy być Eko? = Co to znaczy żyć ekologicznie? 

3. Dlaczego działania ekologiczne wiążą się z kolorem zielonym? 

Przed przystąpieniem do zajęć proszę, żeby Wszyscy przygotowali sobie podręcznik wraz  

z ćwiczeniami, zeszyt do polskiego oraz przybory do pisania.  

Materiał do dzisiejszych zajęć znajduje się w podręczniku na str. 30 – 33 oraz  

w ćwiczeniach na str. 27-28.  

Kiedy wszystko jest już przygotowane klikamy na link poniżej – i przystępujemy do realizacji 

lekcji.  

https://www.youtube.com/watch?v=D9NxtQ7QVZA  

2. Po zajęciach z języka polskiego – proponuję chwilkę przerwy, w trakcie której możemy 

posłuchać lub pośpiewać piosenki o tematyce ekologicznej. Niektóre z nich już doskonale 

znacie. Wśród piosenek o tematyce ekologicznej mamy do wyboru: 

„Świat w naszych rękach”- https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE  

„Ziemia to wyspa zielona”- https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA  

„Dbaj o ziemię”- https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4  

„Zielony dom”- https://www.youtube.com/watch?v=z2FedJPZhXY  

„Ekologa znak”-  www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

„Nasza planeta”-    www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 
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Ekologia – to temat bardzo ważny – szczególnie w obecnych czasach. Myślę, że 

zagadnienie to wymaga szczegółowego omówienia. Dlatego też poniżej 

przygotowałam dla Was 3 krótkie filmiki edukacyjne, które poruszają w/w tematykę 

w przyjazny dla dzieci sposób. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tych materiałów – 

bo naprawdę warto.  Linki do poszczególnych filmów poniżej: 

 

Dzień Ziemi – jak dbać o naszą planetę?   

https://www.youtube.com/watch?v=WqBB4CXrZwM                

Bajka edukacyjna – proekologiczna  

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY                             

Dzień Ziemi – prezentacja dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g  

 

Zadanie domowe:  
Bardzo proszę o wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do dzisiejszej 

tematyki zajęć. Temat pracy to: "JAK DBAĆ O ZIEMIĘ". 

Na Wasze prace czekam z niecierpliwością do czwartku – Powodzenia 

 

3. Z matematyki natomiast dzisiejszy temat zajęć to: Wykonuję działania na drzewkach 

matematycznych.  

Przed przystąpieniem do zajęć proszę, żeby Wszyscy przygotowali sobie podręcznik wraz  
z ćwiczeniami, zeszyt do matematyki oraz przybory do pisania.  
 
Materiał do dzisiejszej lekcji znajduje się w podręczniku na str. 69 oraz w ćwiczeniach na 
str. 60 
 
Kiedy wszystko będzie przygotowane klikamy na link poniżej – i przystępujemy do realizacji 
zajęć.  

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

 

Oczywiście bardzo proszę o przesłanie zdjęć z dzisiejszych zajęć.  W razie jakichkolwiek pytań 

– jak zawsze służę pomocą  

W załączniku przesyłam kartę odpowiedzi zarówno z polskiego jak i matematyki.  

Pozdrawiam serdecznie życząc owocnej pracy i miłego dnia 

Wych – Ewelina Trybuś  
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