
Wtorek19 IV- Troska o środowisko naturalne 

1.Rozwiąż   zagadki –rozwiązanie będzie tematem dzisiejszych zajęć 

-Jest wszędzie wokół nas, możemy to poczuć, ale nie widzimy tego?  

- Służy do picia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia. 

2.Słuchanie czytanego opowiadania pt. „Historia bobra Gustawa” ( szukaj niżej) 

3.Rozmowa wokół tekstu.  

- Jakie postacie  występują w opowiadaniu? 

-Co się stało bobrowi Gustawowi? 

-Jakie działania podjęła bobrzyca Gloria? 

-Co ludzie zrobili w rzece? 

-Czy ich zachowanie było dobre? 

-Kto pomógł bobrom? 

-Jak zakończyła się ta historia? 

- Dlaczego bóbr Gustaw  zachorował? 

(Wspólne wyciąganie wniosków) 

  

4.Ćwiczenie – uzupełnij zdania podanymi wyrazami  i zapisz w zeszytach: 
Wyrazy do uzupełnienia: zwierzęta, życia, czystej, wodę. 

Ludzie, .............. i rośliny, potrzebują ............... wody do .......... 

Dbajmy o ............ na Ziemi. 

 

5.Uzupełnij tekst z lukami, w które  musisz wpisać „ó”, „u”, „rz”, „ż”. 

Następnie notatkę przepisz do zeszytu  

 B...br  to wodne zwie...ątko.   Jest ssakiem.   ...ywi się roślinami wodnymi. 

Ostrymi i mocnymi zębami ścina d...ewa.  Bud...je z nich  sw...j dom – ...eremie . 

Bob...a rodzina dł...go mieszka ze sobą razem. 

 

6. Zabawa ruchowa „Z prądem rzeki” 

Możesz zaprosić kogoś do zabawy. Dobierając się dwójkami, tworzycie  łódkę. 

Niech ktoś mówi  wam, że zaraz popłyniecie  po bardzo krętej i pełnej 

niespodzianek rzece, ale musicie  uważać i słuchać poleceń, aby szczęśliwie 



dopłynąć do celu. Niewykonanie polecenia powoduje wyprowadzenie łodzi z 

rzeki. Uwaga, wypływamy.  

I. Skręcamy w lewo, a teraz w prawo. 

II. Stop – oglądamy piękne widoki z lewej i prawej strony. 

III. Płyniemy dalej prosto. 

IV. Zatrzymujemy się. Z prawej burty widać ławice ryb, obserwujemy je. 

V. Ruszamy, w lewo, w prawo i szybko znów w lewo, bo omijamy skałki, teraz 

prosto. 

VI. Uwaga wodospad, odchylamy się do tyłu i trzymamy mocno. 

VII. Znów płyniemy prosto, zwalniamy, bo na lewym brzegu widać bobry 

odgryzające gałązki. 

VIII. Ruszamy cichuteńko, żeby ich nie spłoszyć i skręcamy lekko w prawo. 

IX. Stop, dopłynęliśmy szczęśliwie do celu. 

 

7. Doświadczenia  

- Czy istnieje powietrze? – napompuj  balonik, następnie wylot balonika skieruj 

na twarz  i wypuść zawarte w nim powietrze.  

-Czy powietrze jest nam potrzebne? – zatykajcie nos i usta i spróbujcie, jak 

najdłużej wytrzymać.  

-Czy powietrze pachnie? –włącz wiatraczek i powąchaj z dala , następnie 

popsikaj perfumami  przy włączonym wiatraczku. 

-Czy powietrze można zanieczyścić? W jaki sposób? 

 

7.  Udziel ustnie odpowiedzi na  pytania. 

-Co to jest powietrze? 

-Komu powietrze jest potrzebne? 

-Do czego powietrze jest potrzebne? 

-Co to znaczy czyste, świeże powietrze?  



-Kto i w jaki sposób zanieczyszcza powietrze? 

-Czy możemy oddychać zanieczyszczonym powietrzem i dlaczego? 

- Jakie mogą być skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem? 

Co może stanowić zagrożenie dla czystości powietrza? 

8.Przepisz notatkę do zeszytu. 

Rośliny to „płuca” Ziemi – należy je chronić, nie wolno wycinać lasów. Nie 

wolno zaśmiecać środowiska. Należy zakładać filtry na kominy. Należy 

produkować takie samochody, aby ich spaliny nie zatruwały środowiska. 

 

9. Wykonaj ilustrację na temat „Co może stanowić zagrożenie dla czystości 

powietrza?” 

10. Obejrzyj film Strażnicy Ziemi 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=1PThAnyReK4&feature

=emb_title 

Matematyka 

1.Przepisz pytania zadań . Wykonaj działania i napisz odpowiedź. 

Zadanie 1 
Nad rzeką 33 bobry szukały gałązek, po chwili dołączyły do nich jeszcze cztery 
bobry. Ile bobrów razem szukało gałęzi? 
 
Zadanie 2. 
W domku pod wodą spało 34 bobry. Nagle 9 się obudziło  i wyszło w 
poszukiwaniu pożywienia. Ile bobrów zostało w domku? 
 

Zadanie3. 

Uczniowie klasy II sprzątali teren wokół szkoły. Dziewczynki uzbierały 23 

papierki, chłopcy o12  więcej. Ile papierków uzbierali chłopcy? Ile papierków 

zebrali razem?  

Zadanie 4. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=1PThAnyReK4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=1PThAnyReK4&feature=emb_title


Oblicz działania. Uporządkuj wyniki rosnąco , odczytaj hasło i je napisz( tabelkę  

przerysuj do zeszytu). 
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5. Naucz się piosenki pt.” Ziemia to wyspa zielona” 

 https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 

DLA CHĘTNYCH:    

Zabawy matematyczne- https://view.genial.ly/5e9833ecce11c50dff98dc38/game-zadania-z-

trescia?fbclid=IwAR1weQirhV9qx7w3b5kklkykQJ-B1zGNqjkajP7rFCiCwgQVYUbNzEB16w 

 Puzzle:  https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/159611-dzie%C5%84-ziemi 

„Historia bobra Gustawa” 

 

Bóbr Gustaw mieszkał ze swoją żoną Glorią i synkami Bronkiem oraz Frankiem 

nad rzeką. Wiedli tam szczęśliwe życie, aż do dnia, w którym Gustaw zachorował. 

Bolały go brzuch, głowa, gardło i piekły oczy. Nie mógł się już doczekać powrotu 

swojej rodziny, przebywającej z wizytą u ciotki Moli. Na szczęście powrócili do 

domu o jeden dzień wcześniej. Gloria przywitała męża i z troską zapytała: 

-Czy dobrze się czujesz? 

-Nie, czuję się bardzo źle. Wszystko mnie boli. 

-Może się przeziębiłeś albo zjadłeś nieświeżą roślinę? 

-Eee, chyba nie, przecież jak zwykle pływałem w naszej rzece. Nigdzie nie 

chodziłem, cały czas byłem tu, na miejscu, bo naprawiałem nasze żeremia. 

Chciałem ci zrobić niespodziankę, ale nie jestem w stanie skończyć swojej pracy. 

-Połóż się tu na miękkiej trawce, ja się rozglądnę, a dzieci wyślę po doktora, wydrę 

Wydrzyńskiego, na pewno ci pomoże. 

Bronek i Franek poszli po doktora, a bobrzyca Gloria, bardzo zmartwiona, zaczęła 

się rozglądać wokół. Sprawdziła las, z którego odgryzali gałązki na swój dom, ale 

wszystko było tak jak dawniej. Pięknie, zielono i pachnąco. Poszła więc nad rzekę. 

Poczuła niemiły zapach, a i kolor wody wydawał jej się jakiś inny. Pochyliła się 

niżej, bo do wody nie chciała wejść i zobaczyła coś strasznego. Dwie małe rybki 

płynęły wolniutko i z trudnością oddychały. Gdy zobaczyły Glorię, cichutko 

zawołały: 

-Uciekaj stąd! 

Przyglądając się uważniej, zauważyła pieniące się i nieładnie pachnące smugi na 

wodzie. Co sił w nogach pobiegła do męża i powiedziała: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
https://view.genial.ly/5e9833ecce11c50dff98dc38/game-zadania-z-trescia?fbclid=IwAR1weQirhV9qx7w3b5kklkykQJ-B1zGNqjkajP7rFCiCwgQVYUbNzEB16w
https://view.genial.ly/5e9833ecce11c50dff98dc38/game-zadania-z-trescia?fbclid=IwAR1weQirhV9qx7w3b5kklkykQJ-B1zGNqjkajP7rFCiCwgQVYUbNzEB16w
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/159611-dzie%C5%84-ziemi


-Już znam przyczynę twojej choroby. Teraz tylko muszę zobaczyć, skąd się wzięły 

te brudy w naszej rzece. 

-Nie wiem, czy to dobry pomysł, boję się o ciebie – rzekł Gustaw. 

-Nic się nie bój, będę ostrożna – powiedziała i pomknęła. 

Gloria nie musiała długo iść, gdy zobaczyła, jak jacyś ludzie zrobili śmieszną, 

według niej oczywiście, tamę. Była płyciutka, a na jej środku stało kilka 

samochodów. Ludzie śmiali się, rozmawiali i MYLI swoje samochody. 

Bobrzyca wróciła do męża na skraj lasu. Zwołała na pomoc wszystkie zwierzęta. 

Opowiedziała im, co widziała. Zaczęła się narada. Leśni i wodni przyjaciele 

bobrzej rodziny postanowili, że mądrym sposobem zmuszą ludzi do zburzenia 

tamy. Całą gromadą wyruszyli na miejsce, gdzie byli winowajcy. Zwierzęta stanęły 

nad brzegiem i pochylając się nad wodą, chlapiąc łapkami wodę, pokazywały, że 

chcą się napić, ale nie mogą, a przy tym każde wydawało charakterystyczny dla 

siebie głos. Zdziwieni i przestraszeni ludzie przyglądali się poczynaniom zwierząt. 

Jeden z nich zapytał: 

-Czy one chcą nam coś powiedzieć? 

-Nie, zwierzęta przecież nie mówią – rzekł drugi 

.- Nie muszą mówić – powiedział po chwili zastanowienia trzeci – wystarczy się 
przyjrzeć ich zachowaniu, -przecież one pokazują nam, że chcą się napić.  
-I co z tego! – znów rzekł drugi. 
-Jak to co? – odpowiedział trzeci – A co mają pić, kiedy zabrudziliśmy im wodę 
płynami i olejami. 
Mężczyźni stali i patrzyli na siebie zawstydzeni. Samochody wyprowadzili z rzeki. 
Tamę zburzyli i odjechali. Każdy postanowił, że już nigdy nie postąpi tak 
niemądrze. Zwierzęta zadowolone z zachowania ludzi przyglądały się teraz, jak 
rzeka robi się coraz czystsza i bardziej przejrzysta. Szczęśliwe wracały do bobra 
Gustawa. Pierwsza biegła Gloria, z daleka już widziała męża, przy którym siedziały 
dzieci i doktor Wydrzyński. Gustaw wyglądał lepiej i czuł się lepiej. Doktor wydra 
potwierdził, że przyczyną choroby była zanieczyszczona woda.  
 
 

 

 


