
2.04. 2020 r. Czwartek. 

Dzień dobry, witam Was  

Dzisiaj ważny temat: ekologia.  

Jak myślicie:  

 Co to jest ekologia? Kto znajdzie definicję? (pomoże Wikipedia); 

 Dlaczego ekologia jest ważna? 

 Czemu należy zachowywać się pro – ekologicznie? 

 Co to jest recykling? 

 Jak wygląda ekologiczny dom? 

  Co robią jego mieszkańcy? 

Proponuję, abyście obejrzeli bardzo ciekawy filmik na temat ekologicznego domu. Znajduje się na 

stronie:  https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

 Jak Wam się podobała bajka? 

 Co myślicie o rodzinach Brudasińskich i Ekomalińskich? 

 

1. Teraz proszę przeczytajcie tekst „Śmieci wokół nas” w podręczniku na str. 23. 

2. Odpowiedzcie na pytania : 

 Ile kilogramów odpadów produkuje przeciętnie każdy Polak? 

 Który produkt rozkłada się najdłużej? 

 W co trzeba pakować zakupy, aby dbać o środowisko? 

 Co Twoja rodzina robi ze zużytymi torbami? 

 Jakie są Wasze propozycje na ekologiczne opakowania? 

 

3. Czy zauważacie związek z filmem o Brudasińskich i Ekomalińskich? Co jest wspólnego w tych 

dwóch opowieściach? 

4. O podobnych sprawach opowiada wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Lekcja” na str. 24. 

Przeczytajcie go.  

5. Wyjaśnijcie: 

 Dlaczego Jurek przeraził się, gdy zobaczył zakupy Kasi? 

 Czego Kasia może nauczyć się od Jurka? 

 

6. Wykonajcie ćw. 2 na str. 23 w Kartach ćwiczeń. 

W ramach odpoczynku wykonajcie kilka ćwiczeń fizycznych. Może to być również taniec  

7. Ćwiczenia ortograficzne. Zajrzyjcie ponownie do podręcznika na str. 25. Poznacie tam kilka 

wyrazów z literą „ż”, które wymieniają się na „g”. To nowa zasada ortograficzna, której 

stosowanie będziemy ćwiczyć. Zapamiętajcie te wyrazy. A może ktoś z Was spróbuje znaleźć 

więcej wyrazów, w których „ż” wymienia się na „g”?  Możecie je  zapisać do zeszytów 

ortograficznych i ułożyć z nimi zdania. Gdy wrócimy do szkoły, zrobimy dyktando z tymi 

wyrazami. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


8. Dla utrwalenia nowopoznanej zasady ortograficznej wykonajcie, proszę ćwiczenia 3 i 4 ze str. 

24  w Kartach ćwiczeń.   

Na koniec  ZADANIE DODATKOWE. W Kartach ćwiczeń na str. 25 znajduje się propozycja wykonania 

recyklingowego zwierzaka. Zapraszam do zabawy plastycznej. Powodzenia  

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Wasza wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 

 

 


