
Zadania na 18.05.20 – poniedziałek 

 

Witam i zapraszam do nauki w domu. Poznamy dziś legendę z Ameryki Południowej i porozmawiamy 

o przyjaźni między człowiekiem i zwierzęciem.  

PODRÓŻE PALCEM PO MAPIE – AMERYKA POŁUDNIOWA 

Temat dnia: Opowieści z Ameryki Południowej. 

 

Bohaterami dzisiejszych lekcji będą lamy. Zwierzęta te, żyją w Ameryce Południowej w 

górach Andach.  

. , 

Na początek zapraszam do obejrzenia filmu o lamach - film „Lama – odc. 1. – ZOO 

Bydgoszcz” (https://www.youtube.com/watch?v=7V1Udgl-47I) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7V1Udgl-47I


 

Przeczytajcie kilka informacji o lamach 

1. Na swoim ciele są w stanie udźwignąć ciężar o masie 45 kg. W przypadku dłuższych 

odcinków drogi ciężar ten nie powinien przekraczać 30 kg. Dziennie mogą pokonać od 15 do 

20 km. 

2. Lama może zostać udomowiona. 

3. Pozyskuje się z nich wełnę, mleko oraz skórę. 

4. Lamy są wykorzystywane jako zwierzęta juczne. Pomaga również w pasterstwie, jako 

strażniczka owiec. 

5. W zależności od gatunku posiadają czarne, białe, brązowe lub łaciate futro. 

6. Wiodą stadny tryb życia. 

7. Bardzo dobrze poruszają się w górach i są odporne na zmianę warunków atmosferycznych. 

8. Dorosłe osobniki osiągają 2 metry długości i 120 cm wysokości . 

11. Zwierzę to nie posiada garba. 

13. Z wełny tych zwierząt wytwarzane są liny i dywany. 

 

 
 

 



1. Z pomocą Rodziców odszukajcie na mapie Ameryki Południowej Boliwię  

 Na dzisiejszych zajęciach poznamy legendę boliwijską o tym, jak lamy nauczyły się pluć.  

2. Przeczytajcie głośno tekst legendy (podręcznik, cz. 3, s. 99) 

3. Wykorzystując podane pytania sprawdźcie czy znacie treść legendy.  

– Jak mieli na imię bohaterowie legendy? 

– Jakie zwierzę bohaterowie znaleźli podczas jednej z wypraw w góry? 

– W jakiej sytuacji lama nauczyła się pluć? 

– W jaki sposób chłopy ocalili życie lamy podczas nieurodzaju? 

– Jak lama im się odwdzięczyła? 

4. Wyszukajcie w tekście legendy fragment odpowiadający na pytanie;  

– Co ocaliło od głodu ludzi zamieszkujących osadę w Andach? 

Zastanówcie się, dlaczego tak się stało. 

            5. Z pewnością zgodzicie się ze mną, że istnieje przyjaźń między człowiekiem i 

zwierzęciem  

Na czym polegał sposób porozumiewania się między chłopcami a lamą. Porozmawiajcie o 

swoich kontaktach ze zwierzętami. Dokończcie podane zdanie: 

Gdybym znała/znał mowę zwierząt… 

           6. Obejrzyjcie teraz śmieszny filmik w którym główną rolę grają lamy.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=lama+filmik  

7. Zapraszam na słowne łamigłówki – wyodrębnianie przysłówków i liczebników 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 75) 

Przypomnijcie sobie co to jest przysłówek 

https://www.youtube.com/watch?v=z2xG0vjgibE 

Liczebniki główne oznaczają liczbę i odpowiadają na pytanie ile?  

Wykonajcie ćwiczenia 

Ćw. 1. Uczniowie wybierają z diagramu przysłówki. Otaczają pętlami przyporządkowane im 

sylaby i odczytują hasło: trawy i liście.  

Ćw. 2. Uczniowie kolorują kartoniki z liczebnikami głównymi. Odczytują i zapisują hasło: 

Zwierzęta mogą stać się prawdziwymi przyjaciółmi. Dzieci zapisują w zeszytach liczebniki 

porządkowe w kolejności alfabetycznej.  

8. Opiszcie teraz zdjęcie używając jak najwięcej przymiotników i przysłówków 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 76) 

 

Pora na odpoczynek. Zróbcie to co sprawi Wam przyjemność! 

Matematyka  

Pracuj samodzielnie! Nie poddawaj się. Analizuj zadania. 

Ćwiczenia dotyczą  układania instrukcji, uzupełniania zdań na podstawie 

rysunku, rozwiązywania zadań tekstowych (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, 

ćw. 1, 2, 3, s. 59) 

https://www.youtube.com/watch?v=z2xG0vjgibE


Teraz możesz sprawdzić!  

Ćw. 2. 

Jeżeli odległość niebieskiego punktu od fioletowego wynosi 16 cm, to promień tego koła 

wynosi 8 cm. 

Jeżeli wiemy, że czerwony punkt znajduje się 2 cm od punktu niebieskiego, to odległość 

czerwonego punktu do środka koła wynosi 6 cm. 

Jeśli wiemy, że zielony punkt znajduje się 5 cm od punktu fioletowego, to odległość zielonego 

punktu do środka koła wynosi 3 cm.  

Na podstawie informacji powyżej możemy wywnioskować, że odległość punktu czerwonego i 

zielonego od siebie to 9 cm.  

Ćw. 3. 

 Ile zwierząt było w zagrodzie? 

– owiec było 8 

– krów było 4 razy mniej niż owiec, czyli 2 

– świń było 10 razy więcej niż krów, czyli 20 

– byków było tyle samo co krów, czyli 2 

Odp.: Wszystkich zwierząt razem było 32, bo: 8 + 2 + 20 + 2 = 32. 

 Ile zwierząt ma gospodarz po tym, jak dokonał sprzedaży i kupna? 

Sprzedał 8 świń, czyli ma teraz 12 świń, bo: 20 – 8 = 12. 

Dokupił 2 razy więcej krów, niż miał dotychczas, czyli 4, bo: 2 ∙ 2 = 4. 

– owiec ma nadal 8 

– świń ma 12 

– krów ma 6 

– byków ma 2 

Odp.: Wszystkich zwierząt ma 28, bo: 8 + 12 + 6 + 2 = 28. 

 

Przyjemnej pracy! 

 Do jutra! 
 


