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Dzień dobry. 

Wczoraj poruszaliśmy temat smogu - wielkiego zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Dzięki 

materiałom z lekcji wiecie już dużo więcej o tym, czym jest smog i jak trzeba postępować, żeby nasze 

powietrze było czyste. 

Temat na dziś WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA 

Wysłuchaj wiersza Jana Brzechwy pt. „Żaba” https://www.youtube.com/watch?v=e_0Tgqbdy6Y 

Znajdziesz go też w naszym podręczniku – część 4, str. 4 – 5. To zabawny wiersz o historii żabki. Była 

słaba, więc poszła do doktora. W jakim środowisku żyje żaba? Co poradziła pan doktor? Zastanów się, 

czy zgadzasz się z radami lekarza? Czy przypadkiem rady lekarza nie zaprzeczały naturalnym 

potrzebom żabki? 

Odpowiedz na pytanie 1 i 2. 

Ćwiczenia w pięknym pisaniu – Przepisz starannie do zeszytu z j. polskiego rady doktora z wiersza pt. 

„Żaba” – podręcznik str. 4 – od słów: „Pani zanadto się poci…” do słów: „Bo pani musi być sucha”. 

Pisz starannie ołówkiem. 

Praca w ćwiczeniach z j. polskiego – str. 4, ćw. 1,2 i 3. Zadanie 1 i 2 dotyczy wiersza pt. „Żaba”. 

Odpowiadając na 3 pytanie, podaj inne przykłady, które pokazują, że rośliny i zwierzęta potrzebują 

wody do życia. 

Nauka piosenki „My jesteśmy żabki”. Wysłuchaj piosenki. Zapamiętaj melodię. Jest wesoła i skoczna 

– jak żabki. Teraz postaraj się zapamiętać słowa. https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

1. My jesteśmy żabki 
 Mamy cztery łapki 
Skaczemy po trawie 
Bocian nas nie złapie 

2. My jesteśmy żabki 
Po to mamy łapki 
By popływać w stawie 
I skakać po trawie 
 

Ref: Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w bok 
Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w przód 
Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w tył 
Hop, hop, hop 
Skaczą ile sił 

 
 

Ref: Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w bok 
Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w przód 
Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w tył 
Hop, hop, hop 
Skaczą ile sił / x2 

 

 

 

Praca w ćwiczeniach z matematyki – str. 48. Dziś przeniesiecie się do szkolnego sklepiku i 

rozwiążecie zadania związane z zakupami.  

https://www.youtube.com/watch?v=e_0Tgqbdy6Y
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
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WSZYSTKIE ŻABY ŻYJĄCE W POLSCE SĄ POD OCHRONĄ!!! 

Wystarczy, że my ludzie nie będziemy im przeszkadzać! To tak niewiele! Problemem staje się 

zanikanie naturalnych miejsc, gdzie żyją żaby, często z powodu działalności człowieka. Niekorzystne 

dla tego gatunku jest też wycinanie lasów, stosowanie pestycydów i środków ochrony roślin. Dbajmy 

o przyrodę, o rośliny i zwierzęta. Są ludzie, którzy troszczą się o naszą planetę – to ekolodzy. Tworzą 

wiele programów uświadamiających ludziom ich rolę- strażników naszej planety. Zobacz:  

"Małe czy duże przyda się naturze" – to ogólnopolska kampania skierowana do dzieci. 

Młodzi odkrywcy dowiedzą się, że człowiek oraz wszystkie elementy przyrody zależą od siebie i 

wzajemnie się potrzebują. https://www.youtube.com/watch?v=996eWEwqqPg 

Ćwiczenia ruchowe z piłką. Pograjcie razem: https://www.youtube.com/watch?v=_Iz7GGiFXkg 

Zadanie z informatyki. Narysuj żabę w stawie i zapisz ją w swoim folderze. Pamiętasz, uczyliśmy się 

jak to zrobić. Nazwij folder swoim imieniem. Będziesz tam zapisywać swoje prace. Przypominam: 

https://www.youtube.com/watch?v=0a_9MhpA3o0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=996eWEwqqPg
https://www.youtube.com/watch?v=_Iz7GGiFXkg
https://www.youtube.com/watch?v=0a_9MhpA3o0
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Jeśli masz ochotę zajrzyj na stronę internetową STOWARZYSZENIA CZŁOWIEK I 

PRZYRODA. https://czlowiekiprzyroda.eu/plazy-polski-przewodnik-terenowy/plazy-polski 

W dolnej części strony znajdziesz piękne zdjęcia nie tylko żab żyjących w Polsce, ale i innych płazów. 

Każde z tych zdjęć można sobie powiększyć. Polecam! 

Życzę miłej pracy! Starajcie się jak najwięcej zapamiętać z dzisiejszych lekcji. 

Pozdrawiam Izabela Szymczak 

 

https://czlowiekiprzyroda.eu/plazy-polski-przewodnik-terenowy/plazy-polski

