
Witajcie po weekendzie. Mam nadzieję, że wypoczęliście! 

Zaczynamy kolejny tydzień wspólnej pracy na odległość. Do dzieła! 

 

Dziś zajmiemy się smogiem. To bardzo ważny temat, przecież w każdej sekundzie naszego 

życia oddychamy wdychając powietrze. Dlatego każdego dnia musimy sobie uświadamiać, 

jak ważne jest dbanie o jego jakość. 

Na stronie internetowej naszej szkoły https://sp3pszczyna.pl/ znajduje się zakładka ESA 

jest to Edukacyjna Sieć Antysmogowa, czyli program informacyjny na rzecz czystego 

powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z 

Polskim Alarmem Smogowym. Nasza szkoła należy do tego programu. Dzięki niemu mamy 

na budynku szkoły czytnik. Pokazuje on codziennie jakość powietrza w okolicy naszej 

szkoły. Warto tam zerkać. 

Zobaczcie razem filmik pt. „Tak chcę żyć”. Zaproś dorosłych, ten filmik trwa TYLKO 

minutkę! 

https://www.youtube.com/watch?v=OiVSEMYlG0w 

Dowiedzieliście się, jak wasi rówieśnicy patrzą na smog. Dzieci radzą jak postępować, żeby 

powietrze było czyste. Sami widzicie, że wszystko zależy od nas. To nasze zachowania mają 

wpływ na jakość powietrza w Pszczynie!  

Zaproponuję teraz film bardziej szczegółowo pokazujący, czym jest smog pt. „Cały ten 

smog”. Myślę, że watro także go zobaczyć.  

https://www.youtube.com/watch?v=GgF-fvWyj7A 
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Sami widzicie, jakie ważne jest dla naszego zdrowia i życia czyste powietrze!  

Następny etap to karta pracy pt. „Co wiem o smogu?” Znajdziesz tam rebus, plątaninki oraz 

krzyżówkę z hasłem. Powodzenia!  

Po wypełnieniu karty pracy schowaj ją do swojej teczki z pracami dodatkowymi.  

„Dzień odkrywców” – str. 46 – 47. Pozostajemy w klimacie dbania o przyrodę. Przyłącz się 

do małych ekologów i pomóż Michalinie i Mikołajowi w rozwiązaniu zagadek.                      

A skoro o Mikołaju mowa, to pozdrawiamy naszego przyjaciela z klasy –                       

Mikołaj, pozdrawiamy Cię!!!  

Praca w zeszycie z j. polskiego 

Wykonaj napis: CHCEMY MIEĆ CZYSTE POWIETRZE! 

Pod spodem wymyśl 3 zdania – rady, jak my możemy przyczynić się do tego, żeby oddychać 

czystym powietrzem. Możesz wykorzystać informacje z filmów, z karty pracy „Co wiem o 

smogu?” oraz z ekologicznych przygód Michaliny i Mikołaja. 

Matematyka – Zapraszam Was do matematycznej krainy MATZOO. To ciekawy sposób na 

naukę przez zabawę. Rozwiązując różne zadania masz możliwość powtórzyć sobie 

wiadomości z zakresu matematyki. Mam nadzieję, że spodoba Ci się ta strona. Jeśli tak, 

częściej będziemy tu gościć. Dzisiaj proste ćwiczenie pamięci. Spróbuj… 

https://www.matzoo.pl/klasa1/matmemorki-12-elementow_44_390 

 

 

 

Dziękuję Wam za dzisiejszą pracę. Do jutra! 

Izabela Szymczak 
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