
Środa22IV -Dbamy o nasze środowisko- Dzień Ziemi 

1 Rozwiąż krzyżówkę( możesz ją przerysować  lub wydrukować  i wkleić  do zeszytu) 

1. Wiosną zielone, jesienią kolorowe 

2. Kiedy go odkręcisz leci woda 

3.  Dwanaście miesięcy 

4. Może być szparagowa 

5. Leci z sokowirówki 

6. Czarne złoto ziemi 

7. Rozpoczyna się w marcu 

8. Zielone płuca Ziemi 

 

                                                                       

 
 

     

    

   

      

   

      

      

   

 

 

2. Co to znaczy ekologia?    Film co to jest ekologia- https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

3.Posłuchaj  piosenki o  ekologii - https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4 

 4. Otwórz zeszyt             W klasie…….. 

    EKOLOGIA  - nauka o porządku i nieporządku w przyrodzie. 

5.Posłuchaj wiersza pt. „ Rozmowa z sikorką” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4


 

 

 



6. Przeczytaj krótką  opowieść o naszej planecie 

 

„Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i 

opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym, 

zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierać jej bogactwa i tajemnice. Dlatego Ziemia dziś bardzo 

choruje i potrzebuje naszej pomocy” 

 

7..Odpowiedz na pytanie  -Jak ty możesz zadbać o Ziemię? ( napisz kilka argumentów). Dokończ 

zdanie w zeszycie. 11. Obejrzyj bajkę  
Dbam o Ziemię  bo: 

- 

- 

8. Napisz  w zeszycie dużymi literami . Pod napisem narysuj kulę ziemską, a wokół niej kwiatki i 

ptaszki. 

DZIEŃ ZIEMI – 22 kwietnia 

9.Posłuchaj piosenki o segregacji- https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0 

10. Dopasuj śmieci 
https://wordwall.net/play/1441/653/886 

11. Obejrzyj bajkę „ Dom ekologiczny”  
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

12. Wyjdź na podwórko i posprzątaj swoje najbliższe otoczenie ( posegreguj śmieci). 

Zaangażuj się w akcję „ Napoić ptaki” . Jest susza i zwierzęta są spragnione. 

Prześlij mi zdjęcia ukazujące twoje uczestnictwo w tych akcjach. 

Na Messengerze podałam o konkursie plastycznym z okazji DNIA ZIEMI ( mam nadzieję ,że będą 

osoby które chętnie wezmą udział w tym konkursie) 

Matematyka 

Zadania możesz wydrukować lub przepisać do zeszytu. 

 

1. Po stawie pływało 5 głodnych kaczek. Jaś dał każdej kaczce po 6 okruchów 

chleba. Ile okruszyn chleba dał Jaś kaczkom?  

Obliczenie:…………………………………………………………. ...................... 

https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0
https://wordwall.net/play/1441/653/886
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


 

Odp. ………………………………………………………………………….. 

 

2. Na osiedlu przy ulicy Kwiatowej 3 postanowiono nowe bloki. W jednym z 

bloków było 6 pięter, a na każdym piętrze były po 4 okna. Ile razem było okien? 

 

Obliczenie:………………………………………………… ........................................ 

 

Odp. ……………………………………………………………..  ........................... 

 

3. Przed szkołą rosło 7 rozłożystych drzew w trzech rzędach. Ile drzew rosło 

przed szkołą? 

 

Obliczenie:…………………………………………………. ........................................ 

 

Odp.…………………………………………………………… …………………. 

 

4. W zamku, za ośmioma drzwiami, a każde zamknięte na 3 klucze, zła 

czarownica więziła księżniczkę. Na ile kluczy zamknęła czarownica drzwi? 

 

Obliczenie:………………………………………………….. ........................................ 

 

Odp.………………………………………………………………..  

 

5. Tata posadził po 4 drzewka jabłoni w trzech rzędach, a mama po 3 drzewka 

jabłoni w pięciu rzędach. Ile drzewek posadził tata, a ile drzewek posadziła 

mama?  

 

Obliczenie:…………………………………………………. ........................................ 

 

Odpowiedź: ................................................................................................ 

 

 

Dla chętnych : 

 



1 Posłuchaj polecenia 

https://view.genial.ly/5e9ca344f69c430d826ab268?fbclid=IwAR0UcbsJjmN9wUt13rucUTeOW30yak

AZYVP6np-m8zVJ70qaL_ogqmAiRGQ 

Quizy: - https://wordwall.net/play/1472/898/987 

- https://wordwall.net/play/1491/164/224 

 - https://wordwall.net/play/1492/236/634 

Kolorowanki ekologiczne- 

https://drive.google.com/drive/folders/1LSojlfaEP2yEACy7A1hoVDAdspqRWe2N 

Rozszyfruj informacje-  

file:///C:/Users/user/Desktop/%C5%81amig%C5%82%C3%B3wki%20na%20Dzie%C5%84%20Ziemi%2

0-%20aktywny%20pdf. 

 

Malowanka – http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/reduce-reuse-recycle-

doodle?colore=online 

 

Puzzle- https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/159609-dzie%C5%84-ziemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9ca344f69c430d826ab268?fbclid=IwAR0UcbsJjmN9wUt13rucUTeOW30yakAZYVP6np-m8zVJ70qaL_ogqmAiRGQ
https://view.genial.ly/5e9ca344f69c430d826ab268?fbclid=IwAR0UcbsJjmN9wUt13rucUTeOW30yakAZYVP6np-m8zVJ70qaL_ogqmAiRGQ
https://wordwall.net/play/1472/898/987
https://wordwall.net/play/1491/164/224
https://wordwall.net/play/1492/236/634
https://drive.google.com/drive/folders/1LSojlfaEP2yEACy7A1hoVDAdspqRWe2N
file:///C:/Users/user/Desktop/Å�amigÅ�Ã³wki%20na%20DzieÅ�%20Ziemi%20-%20aktywny%20pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Å�amigÅ�Ã³wki%20na%20DzieÅ�%20Ziemi%20-%20aktywny%20pdf
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/reduce-reuse-recycle-doodle?colore=online
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/reduce-reuse-recycle-doodle?colore=online
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/159609-dzie%C5%84-ziemi

