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Witam Uczniów i Rodziców!   

 

Temat: Co to jest ekologia? Liczymy w zakresie 20. 

 

Edukacja przyrodnicza: 

 

Poproś rodziców,żeby przeczytali Ci ten tekst. Usiądź wygodnie i posłuchaj bajki. 

 
„Gdzie skryło się Słonko ?” 

 

Dawno dawno temu nasza Ziemia była piękną planetą otoczoną błękitnym niebem, a powietrze i wody były 

tak czyste, że wszystkie rośliny i zwierzęta chciały tutaj mieszkać. Na Ziemi pojawiało się coraz więcej 

przepięknych roślin- drzew, kwiatów oraz przeróżnych zwierząt.. Morza wypełnione były czystą jak kryształ 

wodą toteż mogły tutaj żyć różne zwierzęta wodne i ryby. Na Ziemi panował porządek Słońce świeciło jasno, 

a jego promienie były wszystkim przyjazne. 

Pewnego dnia na naszej planecie pojawili się ludzie. Były to bardzo mądre, inteligentne istoty, toteż od 

początku swego istnienia zaczęli ulepszać wszystko, co ich otaczało. Zaczęli budować domy, a do tego 

potrzebne było drewno, więc zaczęto ścinać drzewa. Wycinano je jednak nadmiernie,a nie sadzono w 

miejsce ściętych nowych drzewek. Piękne lasy zaczęły się kurczyć, a jak znikają drzewa , to brakuje nam 

czystego powietrza, tlenu. . Niektóre zwierzęta zaczęły chorować, a inne nawet wyginęły całkowicie. I wiele 

pewnie zniknie z naszej planety, ponieważ ludzie wybudowali tysiące fabryk z kominami, na których nie 

zakładano filtrów oczyszczających dymy. Z tych dymów tworzyły się chmury z których padały kwaśne, 

trujące deszcze.  

Na naszej planecie zaczęły pojawiać się śmieci, i to bynajmniej nie w koszach. Było ich wszędzie pełno: na 

drodze, obok niej, wokół domów, szkół, sklepów, na plażach, pływające w rzekach, jeziorach, stawach 

rybnych i nikomu jakoś one nie przeszkadzały. 

Jednak pewnego dnia, kiedy wszyscy wstali rankiem z zamiarem pójścia do pracy, szkoły okazało się, że 

Słonko nie wstało. Cały dzień było bardzo szaro, ponuro, chłodno. Ptaki przestały śpiewać Słonko nie 

wstawało przez wiele , wiele dni. Nikt nie wiedział ,dlaczego. 

Człowiek to jednak bardzo mądra, inteligentna istota. Odkryła, że słoneczko cały czas świeci, jednak nie 

może się przebić swymi ciepłymi promieniami przez te spaliny, dymy unoszące się nad ziemią. W niektórych 

miejscach na Ziemi są już takie góry śmieci, że nie widać wokół nic, oprócz nich. 

-I co my teraz zrobimy? -zapytał Człowiek Człowieka 

-Kto nam pomoże?! 

 

Jak myślisz, co powinniśmy wszyscy zrobić, aby słonko świeciło jak dawniej? 
 

Jak dzieci mogą przyczynić się do czystości naszej Ziemi? 

 

Obejrzyj filmik: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

 

Otwórz Podręcznik matematyczno- przyrodniczy str.38 
 

Powiedz, co widzisz na zdjęciach. Posłuchaj próśb przyrody zapisanych w pętlach. 

Do kogo są skierowane te prośby? 

 

 Posłuchaj: https://www.youtube.com./watch?v=1MZovZPTP7I 

 

 Zapamiętaj: Ekologia to nauka, która zajmuje się ochroną przyrody. 
 

Edukacja matematyczna: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com./watch?v=1MZovZPTP7I


Otwórz Ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze  str.36. 

 

str.36 zad.1 Narysuj, jakie może być Twoje ekologiczne zachowanie wobec przyrody. 

 

str. 36 zad. 2, 3, 4 

    

str. 36 zad. 5 Zadanie dla chętnych(dodatkowe). 

 

Proszę o przesłanie zdjęcia wykonanych zadań- Ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze str.36 

 

Moi Drodzy, zespół nauczycieli świetlicy przygotowuje dla Was codziennie propozycje ciekawych 

zabaw, zajęć plastycznych i tanecznych.  Materiały zespołu świetlicowego są dostępne na stronie 

internetowej szkoły. 

 

                                                        Pozdrawiam, do jutra - p. Roma Wojtuś 

 

 

Zajęcia szachowe: 

 

Temat:Sztuka szachowania. 

 

-otwórz stronę szachydzieciom.pl 

-kliknij na-zadania szachowe  

-kliknij na-Mat w 1 i wykonaj zadania 9-16. 

                                                      
                                                               J. Malak 
 

 


