
Zadania na 10.06.20 – środa 

ŚWIAT WOKÓŁ NAS 

Temat dnia: Sekrety motyla. Niechciany gość. 

Witam Kochani! Na dzisiejszych zajęciach poznamy sekrety motyli. Te piękne owady nie tylko cieszą 

nasze oczy , ale także pełnią ważną rolę w środowisku naturalnym. Niestety życie motyli jest 

zagrożone. 

 Poznamy także etapy rozwoju motyla. 

Zaczynamy wiosennie; kolorowo i wesoło. 

1.Posłuchajcie piosenki „Motylem jestem” i obejrzyjcie teledysk pokazujący różnobarwne motyle. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_E5WPB6lRY 

2.Odczytajcie opowiadanie „Sekrety motyla”. (podręcznik, cz. 4 s. 38 – 39)W jakim nastroju są 
bohaterowie czytanki i co o tym świadczy. Jak rozumiesz powiedzenie „ niechciany gość”. 

3.Jednym z gatunków motyli występujących w Polsce jest rusałka pawik. Przyjrzyjcie się uważnie 

zdjęciu motyla, a następnie opiszcie jego wygląd w kilku zdaniach. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana cz. 4, s. 29 ćw. 1) 

 

4.Prześledźmy teraz etapy rozwój motyla (podręcznik, cz. 4 s. 39 ). Na podstawie opowieści mamy 
oraz ilustracji, opowiedzcie jak przebiega rozwój motyla. 

Obejrzyjcie film „Larwa przeobraża się w motyla” https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg  

5.Życie motyli jest zagrożone. Przyczyną ich ginięcia są zmiany zachodzące w środowisku 
naturalnym.  

https://www.youtube.com/watch?v=o_E5WPB6lRY
https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg


6.Uzupełnijcie lustrzane odbicie motyla. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, s. 29 ćw. 2). 
Dobrym podkładem muzycznym może być piosenka „Motylem jestem”. 

7.Utrwalimy teraz pisownię wyrazy z rz po spółgłoskach; wyjątki od zasady (podręcznik, cz. 4 s. 39 
ćw. 6, zeszyt w linie oraz zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, s. 30 ćw. 1, 2) 

Ćw. 6. s. 39  Samodzielnie wyszukajcie w tekście opowiadania 5 wyrazów z rz, zapisanych po literze 

oznaczającej spółgłoskę, a następnie układajcie z nimi zdania i zapisujcie je w zeszycie.  

Ćw. 1. s. 30  Zapiszcie po 3 przykłady wyrazów rozpoczynających się podanymi głoskami. 

Ćw. 2. s. 30  Wyrazy będące wyjątkami od zasady pisowni rz po spółgłoskach, np. pszenica, zawsze, 

kształt, itd.  

Ćw. 4. s. 30 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, s. 30 ćw. 4) 

8.Ponizej, największy motyl na świecie. Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 28 centymetrów. 
Wykonajcie ćw.3 s.30,  a dowiecie się jak się nazywa.  

 

 

9.Na koniec rozmowy o motylach obejrzyjcie film animowany. „Motyl” 

https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE 

 

 

 



Czas na odpoczynek. Pamiętajcie o aktywności fizycznej. 

Matematyka 

Dziś  zadania związane z ważeniem. 

Przypominam! 

1 dekagram to 10 gramów 

1 kilogram to 1000 gramów 

1 tona to 1000 kilogramów 

Przypomnijcie sobie co oznacza waga netto, brutto i tara. 

Przystąpcie teraz do rozwiązania zadań w ćwiczeniu matematycznym s. 10, 11, 12. 

 Pracujcie samodzielnie. W piątek podam załącznik z rozwiązanymi zadaniami. Będziecie mogli 

sprawdzić poprawność obliczeń. 

Przyjemnej pracy. 

 Do usłyszenia w piątek. 


