
BLOK TEMATYCZNY: PODRÓŻE PALCEM PO MAPIE – AMERYKA 

POŁUDNIOWA 

Temat dnia: Opowieści z Ameryki Południowej. 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Obserwuj piórko”  

Dzieci biorą do ręki piórko lub kawałek bibułki. Stają swobodnie i dmuchają na przedmiot, 

obserwując drogę lotu. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Dotknij kciuka” 

Dzieci kolejno dotykają palcami prawej ręki do czubka kciuka. To samo ćwiczenie wykonują 

lewą ręką. Następnie trenują obie ręce jednocześnie. 

3. Wyszukanie na mapie Boliwii (podręcznik, cz. 3, ćw. 5*, s. 99) 

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

w górach Andach. 

  
 

 

 

 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 . 

Co jedzą lamy? 

Lamy są zwierzętami roślinożernymi. Głównie jedzą rośliny trawiaste, młody pędy drzew, 

trawy, krzewy i korę. 

Gdzie żyją lamy? 

Na wolności można je spotkać w Ameryce Południowej - w Peru, Boliwii, Argentynie i Chile. 

Sprowadzono je także do Europy oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przebywają na 

otwartych lub porośniętych krzewami obszarach na wysokości 2300-4000 metrów n.p.m. 

Lamy w Polsce 

Jak można się domyślić, nie występują na wolności. Można je zobaczyć jedynie w ogrodach 

zoologicznych. 

 

Plucie lamy. 

W sytuacjach stresowych zaczyna pluć. Zdecydowanie częściej robią to zdenerwowane 

samce. Nie plują śliną, a niezbyt dobrze pachnącą wydzieliną z żołądka. Zawsze próbuje 

trafić w oczy swojego potencjalnego wroga. 

Lama ciekawostki. 

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. Po raz pierwszy nastąpiło to ponad 4500 lat temu w Peru. 

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 w kłębie. Średnia waga ciała 

lamy wynosi 155 kg. 

9. Samica osiąga dojrzałość płciową między 1 a 2 rokiem życia. Zwykle wydaje na świat jedno 

młode po około 360 dniach. 

10. Na terenie naszego kraju istnieje kilka hodowli lam. Cena za jednego osobnika waha się od 

tysiąca do dwóch tysięcy złotych. 

11. Zwierzę to nie posiada garba. 



12. Po raz pierwszy określenie "lama" zostało użyte przez Karola Linneusza w 1758 roku. 

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

14. Żyją około 30 lat. 

 
15. Komunikują się za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz podnosząc bądź opuszczając uszy. 

16. Kiedyś lama pokrzyżowała plany nagrania wspólnego albumu Freddiego Mercury i Michaela 

Jacksona. Mercury zaniechał realizację całego przedsięwzięcia, ponieważ Jackson chciał, aby w 
trakcie nagrań studyjnych była obecna jego lama. 

17. La Paz w Boliwii,to pierwsze miasto w Ameryce Południowej, które było zasilane prądem. 
Energia była wytwarzana z łajna lamy. 

18. W większości domów w Boliwii znajduje się wysuszona lama. Ma ona przynieść szczęście 
wszystkim domownikom. 

19. Lamy należą do parzystokopytnych ssaków z rodziny wielbłądowatych. 

 

 
 

 

Z pomocą Rodziców odszukajcie na mapie Ameryki Południowej Boliwię. 

 

1. Zapoznajcie się z tekstem legendy (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 99) 

Dziecko czyta głośno  legendę.  

2. Rozmowa kierowana na temat legendy (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 99) 

Pomocne będą poniższe  pytania : 

– 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? 



3. Wyszukajcie w tekście odpowiednich fragmentów (podręcznik, cz. 3, ćw. 2, s. 99) 

Wyszukajcie w tekście fragment odpowiadający na pytanie: 

– Co ocaliło od głodu ludzi zamieszkujących osadę w Andach? 

Zastanówcie się, dlaczego tak się stało. 

4. (podręcznik, cz. 3, ćw. 3, s. 99) 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… 

5. Korzyści płynące dla człowieka z hodowli zwierząt (podręcznik, cz. 3, ćw. 4, s. 99) 

Porozmawiajcie na temat korzyści, jakie człowiek ma z hodowli zwierząt. Posiłkujcie się 

tekstem legendy i własnymi wiadomościami.  

6. Zabawa słuchowo-ruchowa „Głośno-cicho” 

Chodząc po pokoju i wykonujcie polecenia rodzica: 

 klaszczecie w dłonie, 

 tupiecie, 

 uderzacie o swoje kolana, 

 mówicie „a-ha-ha”. 

Jeżeli rodzic powie hasło „głośno”, dzieci wykonują daną czynność głośno. Jeśli rodzic powie 

„cicho”, wtedy dzieci wykonują daną czynność najciszej, jak potrafią. 

 

7. Rozwiązywanie słownych łamigłówek – wyodrębnianie przysłówków i 

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

Ćw. 1. Wybierz z diagramu przysłówki. Otaczają pętlami przyporządkowane im sylaby i 

odczytują hasło: trawy i liście. Dowiadują się w ten sposób, czym się żywi lama.  

Ćw. 2. Pokoloruj kartoniki z liczebnikami głównymi. Odczytaj i zapisz hasło: Zwierzęta mogą 

stać się prawdziwymi przyjaciółmi. Zapisz w zeszycie liczebniki porządkowe w kolejności 

alfabetycznej. 

8. Redagowanie opisu zdjęcia (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 

s. 76) 

Opisz przedstawione w podręczniku zdjęcie.  

9. Uzupełnianie ramek wyrazami związanymi z Ameryką Południową – 

rozróżnianie części mowy (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 

76) 

Uzupełnij ramki rzeczownikami kojarzącymi się Ameryką Południową z podziałem na 

rośliny, miejsca i zwierzęta.  

10. Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 76 

Uzupełnij luki w wyrazach, wpisując spółgłoski miękkie.  

Matematyka 

 

Matematyka 

Temat: Powtórkowy zawrót głowy 

11. Zapisywanie i obliczanie działań (podręcznik – matematyka, ćw. 1, s. 90) 

Uczniowie zapisują w zeszytach podane działania i obliczają je. 

12. Rozwiązywanie zadań tekstowych – zadania różne  



Podręcznik – matematyka, ćw. 2, 3, 4, 5, 6, s. 90 

Uczniowie czytają samodzielnie zadania. Podają rozwiązania i odpowiedzi oraz zapisują je w 

zeszytach lub ćwiczeniach.  

Ćw. 2. 

 Odp.: Najdroższy rower kosztuje 789 zł, a najtańszy 689 zł. 

 Ceny malejąco: 789 zł, 734 zł, 731 zł, 701 zł, 699 zł, 689 zł. 

 789 zł – 689 zł = 100 zł 

Odp.: Różnica w cenie między najdroższym a najtańszym rowerem wynosi 100 zł. 

Ćw. 3. 

oszczędności Michała: 800 zł 

reszta po zakupie roweru: 800 zł – 731 zł = 69 zł 

koszt zakupu kasku i ochraniaczy: 40 zł + 28 zł = 68 zł 

69 zł > 68 zł 

Odp.: Pieniądze Michała wystarczą na zakup kasku i ochraniaczy. 

Ćw. 4. 

527 + 200 = 727 

Odp.: Grzesiek ma 727 znaczków. 

Ćw. 5. 

357 – 40 = 317 

Odp.: Iga ma 317 karteczek. 

Ćw. 6. 

564 – 58 = 506 

Odp.: Ola ma o 506 monet mniej niż Olek. 

13. Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, s. 77, ćw. 1, s. 78 

Ćw. 1., s. 77. Uczniowie obniżają podane ceny o 18 zł i zapisują działania:  

48 zł – 18 zł = 30 zł 

149 zł – 18 zł = 131 zł 

52 zł – 18 zł = 34 zł 

61 zł – 18 zł = 43 zł 

79 zł – 18 zł = 61 zł 

84 zł – 18 zł = 66 zł 

 Różnica cen najdroższego i najtańszego produktu po obniżce: 131 zł – 30 zł = 101 zł. 

 Suma cen dwóch najdroższych produktów po obniżce: 131 zł + 66 zł = 197 zł. 

Ćw. 2., s. 77. 

Pierwszy dzień wycieczki: 15 km 

Drugi dzień wycieczki : 15 km + 12 km = 27 km 

Trzeci dzień wycieczki: 15 km – 3 km = 12 km 

Odległość pokonana przez 2 dni: 15 km + 27 km = 42 km 

Odległość pokonana przez 3 dni: 42 km + 12 km = 54 km 

Odp.: Przez dwa dni dziewczynki przejechały 42 km, a przez 3 dni 54 km.  

Ćw. 3., s. 77. 

1 kg = 100 dag 

Jabłka: 100 dag = 2 ∙ 50 dag 



2 ∙ 4 zł = 8 zł 

1 kg = 8 zł 

Cukierki: 100 dag = 5 ∙ 20 dag 

5 ∙ 6 zł = 30 zł 

1 kg = 30 zł 

Orzechy: 100 dag = 10 ∙ 10 dag 

10 ∙ 2 zł = 20 zł 

1 kg = 20 zł 

Ćw. 1., s. 78. 

 Ile wszystkich papierowych kwiatków nakleił Olek? 

9 ∙ 4 = 36 

Odp.: Olek nakleił 36 papierowych kwiatków. 

 Ile wszystkich listków dokleiła Ola? 

9 ∙ 6 = 54 

Odp.: Ola dokleiła 54 listki.  

 Ile wszystkich ozdób i zaproszeń razem wykonały dzieci? 

9 + 36 + 54 = 99 

Odp.: Dzieci wykonały 99 ozdób i zaproszeń razem. 

14. Układanie zadań tekstowych (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 3, s. 78) 

Dzieci układają zadania tekstowe do podanych działań. Zapisują je w zeszytach. Wykonują 

obliczenia i piszą odpowiedzi.  

 

15. Zadania na czas (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 4, s. 77, ćw. 4, s. 78) 

Ćw. 4., s. 77. Dzieci zamieniają jednostki czasu oraz długości. 

Ćw. 4., s. 78. Uczniowie łączą ze sobą odpowiednie ramki oznaczające ten sam przedział 

czasu. 

16. Podręcznik – matematyka, ćw. 7, s. 90 

Dzieci przepisują działania do zeszytu i je obliczają. 

17. Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 2, s. 78 

Uczniowie obliczają działanie na dzielenie i wykonują do nich sprawdzenie.  

 

 

 

A teraz odpocznijcie … może zdrzemnijcie się chwilkę  
 

 



 
 

A jeśli pogoda nie sprzyja zabawom na podwórku to może sprawdź się w 

zabawie, powtarzając wiadomości z matematyki i polskiego.  Jeśli jest piękna 

pogoda i odrobiłeś wcześniejsze lekcje …zapomnij o propozycji poniżej i baw 

się dobrze  Ruch to zdrowie  
 

https://view.genial.ly/5ec165f84a81770d9df52ce6/horizontal-infographic-lists-powtorzenie-

kl-3?fbclid=IwAR1wODxTh4Jzm__-yRMK4sTfI43wEPs7NcgEPaz4gDE0ChkfVB39 

 

https://view.genial.ly/5ec165f84a81770d9df52ce6/horizontal-infographic-lists-powtorzenie-kl-3?fbclid=IwAR1wODxTh4Jzm__-yRMK4sTfI43wEPs7NcgEPaz4gDE0ChkfVB39
https://view.genial.ly/5ec165f84a81770d9df52ce6/horizontal-infographic-lists-powtorzenie-kl-3?fbclid=IwAR1wODxTh4Jzm__-yRMK4sTfI43wEPs7NcgEPaz4gDE0ChkfVB39

