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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

15.04.2020r. 

15 IV 2020r. 

Dzisiaj jest środa.   

Zdanie opisujące pogodę. 

 

 

 

2. Obejrzyj uważnie bajkę na stronie internetowej, a następnie odpowiedz na 

poniższe pytania. Odpowiedz ustnie - nie pisz odpowiedzi w zeszycie. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU 

 

 Czy można zostawiad śmieci: w parku, na łące, w lesie, na placu zabaw? 

 Czy śmieci ładnie pachną? 

 Czy można zostawiad w swoim pokoju rozrzucone zabawki/przybory 

szkolne? 

 Czy można posprzątad za pomocą czarodziejskiej różdżki?  

 Czy sprzątad mogą tylko dorośli, a dzieci nie? 

 Czy śmieci można dotykad gołymi rękami? Jak najlepiej to zrobid? 

 Jakie przybory/narzędzia pomagają w sprzątaniu? 

 

 

 

3. Przepisz do zeszytu zasady dotyczące dbania o naszą planetę – Ziemię, ze 

strony 81. Trzeba otworzyd poniższy link. Obrazek pod spodem pokazuje 

jedynie, o które zdania chodzi. 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-

3/mobile/index.html#p=83 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=83
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=83


15.04.2020r. Klasa 3 – p. Ola Tomecka  
Ekologia – Czysta Ziemia 

4. Czy żyjesz ekologicznie? Co wiesz na temat dbania o naszą planetę?  

Sprawdź się i rozwiąż test na stronie internetowej.  Postaraj się czytad 

samodzielnie. Przy trudniejszych zdaniach poproś kogoś dorosłego o pomoc. 

https://wordwall.net/play/1446/482/787 

 

Jeśli witryna www nie działa u Ciebie na kolejnej stronie znajduje się taki sam 

test. Nie pisz pytań, ani odpowiedzi w zeszycie! Wpisz jedynie numer pytania 

i literę, znajdującą się przy wybranej przez Ciebie odpowiedzi – na przykład 1C, 

2A, 3B itd.   

5. Rozwiąż zadanie z matematyki, które wysłałam na maila. Powodzenia! To już 

ostatnie zadanie na dziś.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/1446/482/787


Bądź eko! Imię:

1. Co to jest ekologia?

A Dbanie o środowisko

B Rozrzucanie śmieci w lesie

C Marnowanie wody

2. Czy wychodząc z pokoju gasisz światło?

A Tak, zawsze!

B Czasem o tym zapominam...

C Nie. A po co?

3. Jak nazywa się ponowne wykorzystanie śmieci
(np. przetapianie starych szklanych butelek na
nowe)?

A Sprzątanie C Ekologia

B Recykling

4. Jak nazywa się wrzucanie śmieci do
odpowiednich pojemników?

A Segregacja C Ekologia

B Recykling

5. W jaki sposób człowiek może dbać o planetę?

A Wyrzucając śmieci do jeziora.

B Oszczędzając wodę i segregując śmieci.

C Wyrzucając resztki jedzenia przez
balkon, żeby bezpańskie koty miały co
jeść.

6. Co trzeba zrobić ze zużytymi bateriami?

A Wyrzucić je na śmietnik.

B Wyrzucić je do specjalnego pojemnika
na odpady toksyczne.

C Włożyć do worka foliowego i zakopać.

wordwall.net / pl / resource / 1446482

https://wordwall.net/pl/resource/1446482/bd-eko?ref=referal-play
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Zadania dla chętnych 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa3/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-

w-zakresie-100_13_229 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dopasuj-mnozenie_9_601 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodaje-i-mnoze_9_605  

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa3/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-100_13_229
https://www.matzoo.pl/klasa3/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-100_13_229
https://www.matzoo.pl/klasa2/dopasuj-mnozenie_9_601
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodaje-i-mnoze_9_605
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com 

 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  

 

 

 

 

mailto:paniola2020@gmail.com

