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Dzień dobry! Czy jesteście prawdziwymi tropicielami przyrody? Czy obserwujecie uważnie otaczający 

Was świat? Dostrzegacie zachodzące w nim zmiany? Widzicie różnorodne zjawiska? Myślę, że tak. 

Dlatego też dzisiaj spora porcja wiedzy przyrodniczej, a konkretnie dotyczącej wędrówek ptaków. 

1. Edukacja przyrodniczo-polonistyczna. Na początek zachęcam Was do obejrzenia filmu 

edukacyjnego o ptasich wędrówkach, który przygotowała Fundacja Uniwersytet Dzieci:  

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

2. Przeczytajcie uważnie tekst w podręczniku na str. 43. i na jego podstawie odpowiedzcie na 

pytania: 

 W jaki sposób ptaki ustawiają się w trakcie wędrówek? 

 Co pokonuje ptak, który leci pierwszy? 

 Co pomaga ptakom w rozpoznaniu drogi do domu? 

3. Sporo wiedzy znajdziecie również w opowiadaniu Adama Wajraka „Jak szybowiec” – podręcznik 

str. 44-45. Polecam Wam tego autora. Pisze wspaniałe opowieści  przyrodnicze, zaraża swoją 

pasją, uczy jak obserwować i szanować świat przyrody. 

4. Teraz możecie z łatwością wykonać zad.1 i 2 w Kartach ćwiczeń str. 48. 

5. Każdy z Was z całą pewnością widział bociana. Dziś nauczycie się ważnej umiejętności językowej 

– budowania opisu. Zrobicie to właśnie na przykładzie tego pięknego ptaka. Pomogą Wam 

rysunek oraz wyrazy znajdujące się w ćw. 3 na str. 49. Po zrealizowaniu tego ćwiczenia spróbujcie 

samodzielnie wykonać opis w ćw. 4.  To nie powinno być już trudne. Powodzenia! 

6. ZADANIE DODATKOWE Karty ćwiczeń zad. 12. str. 94. 

7. W ramach relaksu posłuchajcie piosenki o bocianie: 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

8. Zadania matematyczne. Karty matematyczne: ćw. 6, str. 67 i  ćw. 10. Str. 68. 

9. W ramach wspólnej , rodzinnej zabawy matematycznej proponuję grę „Droga do gniazda”; Karty 

matematyczne,  str. 38-39.  

10. Czy uważacie, że zdobyliście dzisiaj całkiem nowe wiadomości oraz umiejętności? Bardzo proszę 

odpowiedzcie na pytania: 

 Co ciekawego zapamiętaliście z dzisiejszych zajęć? 

 Gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat? Kto może Wam więcej 

opowiedzieć? 

 Która informacja wydaje się Wam najważniejsza? 

 Jaka informacja może być najbardziej przydatna w przyszłości? Dlaczego? 

 Co było dla Was trudne a co łatwe? 

 

Na dziś to już wszystko. 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Wasza wychowawczyni 
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