
11V- poniedziałek       Świat mediów. Łąka

Język polski

1.-Jakie  są źródła informacji oraz sposoby przekazywania wiadomości między 
ludźmi?

-Z jakich źródeł najczęściej korzystacie?

Co to są media?

Media to wszelkiego rodzaju środki masowego przekazu, określane współcześnie 
mianem mass mediów. Do nich należy zaliczyć przede wszystkim  radio,  
telewizja, wszelkiego rodzaju prasa, ale także Internet, czyli popularną obecnie i 
wykorzystywaną przez coraz młodsze pokolenie, skarbnicę wiedzy – 
niekoniecznie właściwiej i pożytecznej. Media to także nadmienić  kino, plakaty, 
książki. Zatem zgodnie z powyższym, przez pojęcie media należy rozumieć 
wszelkie środki umożliwiające komunikację społeczną, dostarczające 
społeczeństwu najróżniejszych wiadomości, informacji na różnego rodzaju 
tematy. Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej 
ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – 
społeczeństwo. Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie 
radia i czytanie gazet dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się na świece lub w 
naszym państwie, ale także dzięki mediom możemy się rozerwać, odpocząć po 
pracy.

2. Rozwiąż zagadki w podręczniku polonistycznym str.  40/41.

3. Wykonaj polecenia 4- 7 str. 40/41( Siódme ćwiczenie pisemnie)

4.Wykonaj ćwiczenia str. 3-5 w ćwiczeniu polonistycznym cz. 4 

Matematyka

1 Przypomnij sobie o zegarze-  zegar i jednostki czasu- https://www.youtube.com/
watch?v=n_AlMYmWo18

2. Wykonaj zadania str. 44/45 w podręczniku matematycznym.

Środowisko

1. Obejrzyj film pt. Wędrówki skrzata Borówki” 
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

2. Co to jest łąka-  

Łąka - naturalny, półnaturalny lub utworzony sztucznie 
ekosystem, gęsto pokryty roślinami zielnymi (głównie 
bylinami), wśród których zamieszkują liczne zwierzęta, głównie 
owady i pająki. Przez człowieka łąki wykorzystywane są jako 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/natura
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/czlowiek
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/pajaki
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/owady
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/bylina
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rosliny-zielne
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ekosystem
https://www.youtube.com/watch?v=n_AlMYmWo18
https://www.youtube.com/watch?v=n_AlMYmWo18
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


pastwiska dla zwierząt hodowlanych oraz jako źródło pasz i 
siana.

3. Obejrzyj ilustracje.

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pasza
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zrodlo
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/hodowla
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pastwisko




Żółte kaczeńce

Niezapominajka

Zwierzęta łąki

1 Owady 



Tak wyglądają owady z bliska- https://www.youtube.com/watch?v=2C3q2qTcY1s

2. Inne 

https://www.youtube.com/watch?v=2C3q2qTcY1s


3.Wykonaj zadania w ćwiczeniu matematycznym str. 46 oraz w podręczniku 
matematycznym str.46.

Technika

Wykonaj pracę  przestrzenną na  większej kartce  ( pracę masz wykonać do 
piątku)- wiosna  na łące- 

https://www.youtube.com/watch?v=ATJFrlUp0pY

https://www.youtube.com/watch?v=vNpZ09kd9CQ

https://www.youtube.com/watch?v=rz2xebB52vM

W-F-  Aktywnie spędzaj czas na powietrzu

Dla chętnych 

Puzzle- https://view.genial.ly/5ea7d54601f0ff0d27b5725f/game-laka

https://view.genial.ly/5eac738432376f0d7de3ef3a/game-na-lace

połącz w pary- https://wordwall.net/pl/resource/1716735/wiosenna-
%C5%82%C4%85ka

https://wordwall.net/pl/resource/1716735/wiosenna-%C5%82%C4%85ka
https://wordwall.net/pl/resource/1716735/wiosenna-%C5%82%C4%85ka
https://view.genial.ly/5eac738432376f0d7de3ef3a/game-na-lace
https://view.genial.ly/5ea7d54601f0ff0d27b5725f/game-laka
https://www.youtube.com/watch?v=rz2xebB52vM
https://www.youtube.com/watch?v=vNpZ09kd9CQ
https://www.youtube.com/watch?v=ATJFrlUp0pY



