
19.05 zadania dla klasy 3b  

Witajcie kochani! Pozostajemy w tematach związanych z przyrodą. Wczoraj poznaliśmy parki 

narodowe w Polsce. Wiecie już, jak nazywa się park, położony najbliżej naszego miejsca 

zamieszkania. To Kampinoski Park Narodowy. Dowiedzieliście się również, że parki narodowe są 

tworzone po to, by chronić zagrożone wyginięciem zwierzęta i rośliny. Dzisiaj porozmawiamy sobie 

właśnie o polskiej czerwonej księdze zwierząt.  

Czy jesteście gotowi do zdobywania nowej wiedzy? Jeśli tak, to zaczynamy! 

 

1. Na początek otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 65. Znajdziecie tam krzyżówkę. Wpiszcie w 

odpowiednie kratki nazwy różnych gatunków zwierząt żyjących w Polsce. Odczytajcie hasło.  

 

POLSKA CZERWONA KSIĘGA ZWIERZĄT to rejestr zagrożonych gatunków zwierząt na terenie 

Polski. Została stworzona na wzór międzynarodowej czerwonej księgi gatunków zagrożonych. 

Zawiera listę ginących gatunków zwierząt z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia.  

Dla Polski czerwoną księgę zwierząt opracowuje Instytut Ochrony Przyrody. Pierwsza polska 

czerwona księga zwierząt została wydana w 1992 roku.    

 

Podaną definicję zapiszcie w zeszycie do przyrody z dzisiejszą datą.  

 

2. Przejdziemy teraz do tekstu informacyjnego znajdującego się w waszym podręczniku na 

stronie 86. Przeczytajcie go dokładnie. Następnie obejrzyjcie na stronie obok zdjęcia zwierząt 

chronionych i odczytajcie ich nazwy.  

Następnie sprawdźcie, ile informacji zapamiętaliście. Spróbujcie odpowiedzieć ustnie na 

podane pytania: 

 

 Po co stworzono „Polską czerwoną księgę zwierząt”? 

 Na jakie kategorie podzielono zagrożone zwierzęta? 

 Co robią naukowcy i leśnicy, aby ocalić zagrożone zwierzęta? 

 Jak inni ludzie mogliby się zaangażować w ochronę środowiska? 

Jeśli udało wam się odpowiedzieć na wszystkie pytania, to doskonale – zatem pięknie 

rozumiecie czytany tekst.  

3. Wrócimy teraz do zeszytu ćwiczeń na stronę 64. Przeczytajcie na początek informację 

znajdującą się w ramce. Następnie spróbujcie wykonać ćwiczenie 1. Przeczytajcie nazwy 

zwierząt chronionych, a następnie wpiszcie ich nazwy w odpowiednie rubryki tabeli.  

Możecie skorzystać z internetu lub encyklopedii.  

Ćwiczenie 2 wykonajcie w zeszycie do przyrody. Dowiedzcie się, jakie chronione zwierzęta 

żyją w Kampinoskim Parku Narodowym. Wybierzcie jedno z nich. Opiszcie w kilku zdaniach 

jego wygląd i zwyczaje. Wklejcie jego zdjęcie lub narysujcie je samodzielnie. To zadanie 

prześlijcie na mojego Messengera, a otrzymacie ocenę z przyrody. Na prace czekam do 22 

maja.  

  



4.  Teraz w ramach odpoczynku od pisania, zaproponuję wam obejrzenie filmu o żbiku, czyli 

dzikim kocie. Jest to również zwierzę zagrożone wyginięciem. Po jego obejrzeniu, 

zastanówcie się, co można zrobić, aby go ocalić.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dkkgKwGsgxk&feature=emb_rel_end 

 

MATEMATYKA 

Dzisiejsze zadania będą dotyczyły zadań z powiększania i pomniejszania figur lub odcinków.  

Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń z matematyki, strony 55 – 56.  

Czytajcie uważnie polecenia – myślę, że te zadania nie okażą się dla was trudne. W razie pytań, służę 

pomocą.   

 

Na dzisiaj to już wszystko, co dla was zaplanowałam. Miłej pracy i do usłyszenia jutro! 

https://www.youtube.com/watch?v=dkkgKwGsgxk&feature=emb_rel_end

