
PIĄTEK 17.04.2020 
Temat:  

Nie zatruwajmy 
Ziemi 



Dziś i w poniedziałek 

zmienimy się w 

ekologów!  

 Będziemy rozmawiać o 

niebezpieczeństwach zagrażających 

przyrodzie na Ziemi 

 Postaramy się znaleźć sposoby na 

ochronienie środowiska naturalnego  

 Zostaniemy przyjaciółmi Ziemi! 



Ed. matematyczna 

 Wykonaj zadania ze strony 37 w ćwiczeniach. 

 Następnie poproś rodzica, aby przepisał ci 2 zadania z treścią lub wydrukował, a ty 
wklej do zeszytu i rozwiąż.  

 Zapisz w zeszycie:  Nauczanie zdalne 17.04. 

                                     Zad. 1. 

                                    wklej lub przepisz i rozwiąż 

                                     Zad. 2. 

                                   wklej lub przepisz i rozwiąż 

                                     Zad. 3. 

Sam(a) wymyśl jakieś zadanie, którego działanie będzie z wynikiem 20.  

 

Zadania są tu – (ctrl+ kliknięcie w link) : 

https://drive.google.com/open?id=1SwCpJcY9Eg4EkQ2GxYmRXgt8Qo0Yv41E 

 

Zadania z treścią są do wysłania (do 19.04)!    

https://drive.google.com/open?id=1SwCpJcY9Eg4EkQ2GxYmRXgt8Qo0Yv41E


Ed. polonistyczna z przyrodniczą 

Obejrzyj film klikając na link ( Ctrl+kliknięcie):  

https://youtu.be/PYd88-RyaLs 

Razem z zadaniami z treścią były obrazki- popatrz na nie i sprawdź czy będą 

pasowały do filmu.  

Po obejrzeniu filmu Zapisz w zeszycie z przyrody:  

     Nauczanie zdalne 17.04 

 Powycinaj i wklej te obrazki (możesz pomalować jak masz ochotę).  

https://youtu.be/PYd88-RyaLs
https://youtu.be/PYd88-RyaLs
https://youtu.be/PYd88-RyaLs


Ed. polonistyczna 

Teraz się skupimy na wodzie i problemami z jej zanieczyszczeniem i 

sposobami jej oszczędzania: 

Przeczytaj wiersz „Chora rzeka” z podręcznika s. 80 i ustnie odpowiedz na 

pytania 1,3,4,5 zamieszczone pod wierszem. W zeszycie w linie zapisz: 

                                 Nauczanie zdalne 17.04. 

                                     Ćw. 2 s. 80 (podr.) 

Nazwy roślin i zwierząt wypisz w kolejności alfabetycznej. (13 wyrazów) 

 

 



Zapamiętaj! Chociaż myślę, że już pamiętasz 

Wielką literą 
piszemy 
nazwy: 

imion nazwisk krajów 

mieszkańców 
krajów 

ulic 
rzek, jezior, 

oceanów, 
mórz 

planet  

oraz zawsze 
gdy zaczynamy 
nowe zdanie  



Ed. polonistyczna 

ZADANIE DO WYSŁANIA: (do 19.04) 

Zabawisz się teraz w nauczyciela i poprawisz błędy, które popełniłam w napisaniu 

tekstu.  

Przepisz poprawiony tekst do zeszytu  

                                            Ćw.  

zosia i andrzej mieszkają przy ulicy nadrzecznej w zambrowie. zambrów to 

miasto w polsce. dzieci dbają o planetę ziemię. chronią przyrodę- oszczędzają 

prąd i wodę. są przyjaciółmi środowiska.  



W-F 

 

 

Zanim będziemy mogli w pełni korzystać ze świeżego powietrza 

 nie ponosząc ryzyka zakażenia wirusem oto propozycja wf w domu: 

 

 https://youtu.be/VNtWgtAf8Pc 

 

 

https://youtu.be/VNtWgtAf8Pc


 

 

 

Dziękuję i 

życzę Wam 

miłego 

weekendu! 

   


