
15V- piątek   Zbiorniki wodne- wody stojące

Świetnie rozpoznajesz już mieszkańców łąki oraz kwiaty, które możesz na niej spotkać.  

Wiesz, na czym polega ochrona przyrody i jakie działania podejmowane przez człowieka, są
dla niej niebezpieczne !

Na dzisiejszej lekcji odkryjesz tajemnicę ukrytą pod hasłem: 

WODY STOJĄCE.

Zapraszam :)

1. Otwórz podręcznik matematyczno- przyrodniczy na stronie 52 i przeczytaj uważnie 
informację zawartą w ćwiczeniu 1.

-spróbuj odpowiedzieć na pytanie: czym jest zbiornik wodny ?



Zbiornik wodny to zagłębienie terenu wypełnione wodą np.: staw, zalew, jezioro, morze,
ocean. 

Woda w zbiornikach jest wodą stojącą, czyli nieruchomą. 

Wokół zbiorników wodnych rośnie wiele gatunków roślin i żyją różne zwierzęta.

Wyróżniamy dwa rodzaje zbiorników wodnych:

Zbiorniki naturalne - powstałe bez udziału człowieka.

Zbiorniki sztuczne - utworzone przez człowieka.

Przyjrzyj się ilustracjom w ćwiczeniu 1 i spróbuj powiedzieć, w jaki sposób powstają
zbiorniki sztuczne :)

Zbiorniki sztuczne powstają na skutek zatamowania wody rzecznej, poprzez budowanie
tamy na rzece lub przez wykorzystanie zagłębień terenu, np. zagłębień pozostałych po

kopalniach odkrywkowych.



Jak myślisz ? W jakim celu wykorzystywane są zbiorniki wodne ?

Zbiorniki wodne wykorzystywane są do:

- hodowli ryb,

- żeglugi,

- w celach rekreacyjnych, jako kąpieliska,

- uprawiania sportów wodnych i nurkowania,

- nawadniania pól uprawnych.

Zbiorniki wodne są również źródłem wody dla mieszkańców oraz przemysłu.

Przy zbiornikach wodnych buduje się hydroelektrownie, które przetwarzają energię wodną w
elektryczną. 

Zbiorniki wodne mają także zastosowanie przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe.

2.Zajrzyj proszę jeszcze na moment do podręcznika i wykonaj ustnie polecenie 2 na stronie 
52, a następnie 3 na kolejnej stronie :)

Nie zapomnij przeczytać ciekawostki przyrodnika - to bardzo cenna wiedza !

3. Wykonaj zadania w ćwiczeniu matematycznym str.40



4.Zapisz proszę temat, dzisiejszą datę oraz krótką notatkę  :)

                              Wody stojące.

Zbiornik wodny to zagłębienie w terenie, wypełnione wodą np.: staw, zalew, jezioro, morze, 
ocean.

Woda w tych zbiornikach jest wodą stojącą, czyli nieruchomą, nie płynie. Wokół zbiorników 
wodnych rośnie wiele gatunków roślin oraz żyją różne zwierzęta.

Wyróżniamy 2 rodzaje zbiorników wodnych:

naturalne - powstałe bez udziału człowieka,

sztuczne - utworzone przez człowieka.

Zbiorniki wodne wykorzystywane są do :

 hodowli ryb,
 żeglugi,
 w celach rekreacyjnych, jako kąpieliska,
 uprawiania sportów wodnych i nurkowania,
 nawadniania pól uprawnych,

Przerwa dla Ciebie ! 

W pełni na nią zasłużyłeś/łaś ! 

Otwórz okno, wpuść odrobinkę świeżego powietrza, zrelaksuj się, a potem zapraszam Cię na 
lekcję matematyki :)



Oo jak fajnie, że już jesteś ! 

Matematyka

Zapraszam na lekcję matematyki :)

1. Przygotuj zeszyt "liczę" na stronie 64 i wykonaj dwa zaproponowane zadania, a kiedy 
skończysz, hop na stronę obok i wykonaj kolejne dwa ! 

2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach matematycznych str.51.

Pora na kolejną matematyczną niespodziankę dla Ciebie ! :)

3. Zabawy matematyczne- https://wordwall.net/pl/resource/1905022/dodawanie-i-
odejmowanie-w-zakresie-1000

https://wordwall.net/pl/resource/1905022/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-1000
https://wordwall.net/pl/resource/1905022/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-1000


Język polski

Jeszcze tylko troszkę cierpliwości i wytrwałości, a potem wolne, słoneczne popołudnie należy
do Ciebie !

Zapraszam na ostatnią lekcję ! 

1. Przeczytaj tekst str. 42/43 w podręczniku polonistycznym i udziel odpowiedzi na 
pytania str.43.

2. Wykonaj ćwiczenia str.12/13 ( ćwiczenie polonistyczne)

To już wszystko na dziś !

Ciesz się weekendem i spędź go tak, jak lubisz
najbardziej ! 

Do poniedziałku! 



     


