
Poniedziałek 
20.04.2020 
Nie zatruwajmy Ziemi (II) 



Ed. polonistyczna  

Jak pamiętasz zajmujemy się ekologią- czyli nauka o ochronie środowiska i naszej 
planety Ziemi.  

Przeczytaj informacje w w podręczniku na stronie 81 i 82. 

Wykonaj  ćwiczenia w  ćwiczeniach ze słoniem str. 52,53,54.  

 



Ed. przyrodnicza  

W zeszycie z przyrody zapisz jakim chcesz kolorem: 
Nauczanie zdalne 20.04 

22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi 

I zapisz pod spodem trzy sposoby dbania o przyrodę 
ze str. 81 podręcznika, np.  

Dbam o swoje otoczenie, sprzątam je! 

Nie niszczę bezmyślnie roślin! 

Segreguję śmieci! 

( wybierz te, które Ty realizujesz ) 



Ed. informatyczna  

 Dzisiaj nauczysz się i będziesz doskonalić umiejętność liczenia na kalkulatorze 
komputerowym.  

 Poproś rodzica o uruchomienie Kalkulatora- jest on w akcesoriach, może masz go 
na Pulpicie na ekranie monitora.  

Oblicz działania za pomocą kalkulatora i zapisz w zeszycie z matematyki: 

10+3+7=                      8+43= 

11+20+12=                70-5= 

100-45=                     111-12= 



Pamiętaj o 
piosence  
śpiewaj sobie w 
wolnych 
chwilach  
https://youtu.be/
-ZQTnkXpcCA 
 

 Nie warto mieszkać na Marsie,  
Nie warto mieszkać na Wenus.  
Na Ziemi jest życie ciekawsze,  
Powtarzam to każdemu.  
 
Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
Wśród innych dalekich planet.  
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
Więc musi być bardzo zadbany.  
 
Chcę poznać życie delfinów  
I wiedzieć co piszczy w trawie. 
Zachwycać się lotem motyla  
I z kotem móc się bawić.  
 
Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
Wśród innych dalekich planet.  
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
Więc musi być bardzo zadbany.  
 
Posadźmy kwiatów tysiące.  
Posadźmy krzewy i drzewa,  
Niech z nieba uśmiecha się słońce,  
Pozwólmy ptakom śpiewać.  
 
Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
Wśród innych dalekich planet.  
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
Więc musi być bardzo zadbany.  

https://youtu.be/-ZQTnkXpcCA
https://youtu.be/-ZQTnkXpcCA
https://youtu.be/-ZQTnkXpcCA


Po wykonaniu wszystkich zadań związanych z ochroną 
przyrody, zaśpiewaniu piosenki  
zasłużyłaś(łeś) na odznakę … 

Jest na kolejnej stronie prezentacji  
 





Dziękuję za dzisiaj i do jutra ! 

Bądźcie zdrowi  i dbajcie o naszą planetę ! 
 


