
                          Witam Was, Drodzy piątoklasiści! 

     W dniu dzisiejszym przesyłam kolejne zadania.  Jak będzie 
wyglądała nasza praca w tym tygodniu?  Tak, jak w poprzednim!      
Nic się nie zmieni!  

Małymi kroczkami do przodu!!! 

                           Zapisz do zeszytu temat lekcji i datę! 

Zapamiętaj!!! 

21.04.2020 r. „ Kamizelka” Bolesław Prus 

Za poprawnie wykonane zadanie domowe otrzymujecie „ plusik”. 
Pięć znaczków – ocena bardzo dobra. 

Powodzenia! 

 

Poniedziałek 06.04.2020 r. 

   Temat: O drodze, co nie ma końca – interpretujemy wiersz Joanny 
Kulmowej. 

 

A) Przeczytaj notatkę o autorce wiersza i przepisz ją  do zeszytu 
przedmiotowego. Postaraj się zapamiętać najważniejsze fakty. 

    

      Joanna Kulmowa 

   Poetka, librecistka, tłumaczka, aktorka i inscenizatorka teatralna. 
Autorka dramatów, słuchowisk radiowych, utworów satyrycznych, 
piosenek, oratoriów, misteriów religijnych oraz książek dla dzieci i 
młodzieży. Urodziła się 25 marca 1928 roku w Łodzi. Zmarła 17 
czerwca 2018 roku w Warszawie. 

 



Czas na ćwiczenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                Propozycje zapisz do zeszytu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 - chodzić własnymi drogami – robić coś po swojemu, nie wzorować się na innych;  



……………………………………………………………………………………………………………………………….............
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie domowe  

Poszukaj w domu różnych opakowań, na których zostały umieszczone 
znaki graficzne nawiązujące do ochrony środowiska. 

 

Wtorek 07.04.2020 r. 

Temat: W trosce o naturę. 

  Celem lekcji jest uświadomienie nam wszystkim, że życie w mieście 
może oferować funkcjonowanie w środowisku o wysokiej jakości, a 
rozwiązaniem problemu jego zanieczyszczenia jest między innymi 
praca nad „zazielenianiem” terenów zurbanizowanych i kształtowanie 
proekologicznych postaw mieszkańców. 

 

 

 

 



             Przedstawiam Wam – MŁODYCH EKOLOGÓW! 

                             MAGDA, PAWEŁ I ANTEK 

 

 
 

 

 



 

 

                                                   Pamiętaj!  

                                     21 kwietnia Święto Ziemi 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Np. Segregowanie śmieci, stosowanie żarówek energooszczędnych. 



 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

Przykład!  

               Euroliść 
 

 

 

  Oznaczenie przyznawane przez Komisję Europejską 
wyłącznie produktom pochodzącym z terenu UE. Znak ten 
umieszczany jest na wszystkich produktach ekologicznych 
spełniający unijne normy, m.in. brak użycia chemicznych 
środków ochrony roślin, czy syntetycznych nawozów. 
 



4. Zastanów się nad tym: 

- w jakim stanie jest środowisko naturalne w naszym najbliższym otoczeniu, 

- co powoduje jego zniszczenie, 

- co należy zrobić, aby poprawić sytuację. 

 

 

 

 

 

 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 

Zadanie domowe 

Wyszukaj informacji na temat działalności towarzystw i instytucji, 
których logo zamieszczono w zadaniu. 

 

Środa 08.04.2020 r. i Środa 15.04.2020 r. 

  

Temat: W trosce o wspólne dobro. ( 2 lekcje) 

   W trakcie wczorajszej lekcji przypomniałeś sobie, jak ważne jest 
życie w zgodzie z naturą. Znalazłeś odpowiedź na pytanie, co robić 
aby być „ Pozytywnie Zielonym”.  Jak dbać o środowisko na co dzień?  

Uświadomiłeś sobie, jak w dobie gwałtownych zmian i szybkiego 
rozwoju cywilizacyjnego, coraz większego znaczenia nabierają pojęcia 
„ekologia” oraz „ ochrona środowiska”. 



Zapraszam Cię serdecznie! „ Eko – podróży” – ciąg dalszy!  

 

Zadanie1. 

a) Przyjrzyj się plakatowi zamieszczonemu poniżej strony. Napisz, jaką 
myśl wyraża. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Nadaj mu inny tytuł.  

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

DLA CIEKAWSKICH! 

www.zielonalekcja.pl  www.zieloneznaki.pl 

Na tych stronach możecie się zapoznać z innymi znakami o treści 
ekologicznej. 



2. Opisz plakat. W tym celu wykonaj polecenia. (do zeszytu) 

 

 

UWAGA ! 

 Wśród propozycji mogą się znaleźć również nazwy uczuć 
(przyjemność, radość, wesele; smutek, przygnębienie) lub nazwy 
stanów (rozkwitanie, rozwój). 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………                                       



                                    „To nasza Ziemia”

 


