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Witajcie kochani w środę! Wczoraj mówiliśmy o polskiej czerwonej księdze zwierząt. Wiecie już, że 

zostały w niej opisane zwierzęta, które są w naszym kraju zagrożone wyginięciem. Dzisiaj natomiast 

zajmiemy się poznawaniem roślin, które są w Polsce pod ochroną.  

Czy jesteście gotowi? To zaczynamy! 

1. Otwórzcie podręcznik zintegrowany na stronie 88. Samodzielnie przeczytajcie tekst na temat 

ochrony roślin. Obejrzyjcie ilustracje roślin będących pod całkowitą lub częściową ochroną. 

Odczytajcie ich nazwy.  

Spróbujcie następnie ustnie odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. To 

doskonały moment na przećwiczenie czytania ze zrozumieniem.  

 

 Co to znaczy, że roślina jest pod ochroną? 

 Jaka jest różnica między całkowitą ochroną a częściową? 

 Jakie niebezpieczeństwa zagrażające roślinom zauważacie w naszej okolicy? 

 

2. Przejdziemy teraz do zeszytu ćwiczeń na stronę 66 i 67.  

W ćwiczeniu 1 podpiszcie nazwy kwiatów wiosennych.  

W ćwiczeniu 2 odczytajcie zagadkę o jednym z wiosennych kwiatów. Odgadnijcie jego nazwę, 

wpiszcie ją w liniaturę i narysujcie w ramce kwiatka.  

W ćwiczeniu 3 wpiszcie w kolejności alfabetycznej nazwy kwiatów objętych ścisłą ochroną.  

W ćwiczeniu 4 zastanówcie się, co oznacza powiedzenie „starych drzew się nie przesadza”. 

Spróbujcie wyjaśnić swoimi słowami, co ono oznacza.  

Na stronie 67 mamy dwa ćwiczenia doskonalące stopniowanie przymiotników, układanie 

zdań i tworzenie przymiotników od podanych rzeczowników.  

W ćwiczeniu 1 wpiszcie brakujące formy przestopniowanych przymiotników. Podpowiem 

wam, że podane w tabeli przymiotniki stopniują się regularnie. W podpunkcie wybierzcie trzy 

przymiotniki z tabeli i ułóżcie z nimi zdania. Zapiszcie je następnie w liniaturze.  

W ćwiczeniu 2 utwórzcie przymiotniki od podanych rzeczowników, np. park – (ławka) 

parkowa 

 

3. Przejdziemy następnie do zeszytu do przyrody. Wypiszcie, na podstawie tekstu w 

podręczniku, rośliny chronione w Polsce. Możecie zrobić to, w ten sposób: 

ROŚLINY CHRONIONE W POLSCE: 

(następnie wpiszcie nazwy roślin) 

 

4. Teraz czas na pracę w oparciu o dostępne wam źródła wiedzy. W Kampinoskim Parku 

Narodowym, oprócz zwierząt zagrożonych wyginięciem, znajduje się również wiele gatunków 

roślin pod ochroną. Oto niektóre z nich:  

 

śnieżyczka przebiśnieg, starodub łąkowy, dzwonecznik wonny, kukułka plamista, sasanka 

wiosenna, widłak jałowcowaty, widłaczek torfowy, sromotnik bezwstydny 

 



Wybierzcie jedną z nich, poszukajcie informacji na jej temat. Zapiszcie w zeszycie kilka zdań o 

niej. Narysujcie ją lub wklejcie zdjęcie. Zdjęcie wykonanego zadania prześlijcie na mojego 

służbowego maila. Otrzymacie kolejną ocenę z edukacji przyrodniczej. Na prace czekam do 

24 maja.  

Teraz w ramach chwili odprężenia obejrzyjcie krótką prezentację o roślinach chronionych w Polsce. 

Jestem ciekawa czy znajdziecie wśród nich rośliny z Kampinoskiego Parku Narodowego? 

https://www.youtube.com/watch?v=r-5u75XhXZw 

 

MATEMATYKA 

Na dzisiejszych zajęciach wykonamy zadania utrwalające posługiwanie się cyrklem. Będziemy 

doskonalić rysowanie figur według podanej instrukcji, pomniejszać lub powiększać figury, a także 

rozwiązywać zadania z treścią.  

Otwórzcie ćwiczenie do matematyki na stronach 57 i 58.  

W zadaniu 1 narysujcie figury zgodnie z podanym kodem.  

W zadaniu 2, zapiszcie w jakiej odległości leży punkt zielony od pomarańczowego. Podpowiem wam, 

żebyście zmierzyli promień, a następnie pomnożyli jego wartość przez dwa. Otrzymacie wtedy 

odległość między punktami.  

W zadaniu 3 obliczcie i wpiszcie właściwe liczby. Tam, gdzie mamy słowo dłuższe, wyższe lub większe 

wykonajcie mnożenie, a tam gdzie mamy mniejsze, krótsze lub niższe – dzielenie.  

W zadaniu 1 na stronie 58 przećwiczymy rysowanie kół za pomocą cyrkla. Czerwona kropka to środek 

koła. Aby narysować koło o podanym promieniu możecie: 

1) Odmierzyć za pomocą linijki odległość 4 cm, przyłożyć cyrkiel, a następnie narysować w 

kratce podane koło 

2) Od razu narysować promień (odmierzyć od czerwonej kropki odległość 4 centymetrów), a 

następnie ustawić cyrkiel w czerwonej kropce i rozciągnąć jego drugie ramię do końca 

promienia i odrysować koło.  

W podobny sposób narysujcie drugie koło.  

Zadanie 2 i 3 to zadania z treścią.  

W zadaniu 2 policzcie najpierw, ile ciastek zostało dla rodziców.  Następnie zastanówcie się, ile 

ciastek mógł zjeść tata, skoro zjadł ich trzy razy więcej niż mama.  

Zadanie 3 polega na uzupełnieniu pytania. Tutaj możecie, np. zapytać ile było chłopców lub ile dzieci 

było razem. Pamiętajcie o odpowiedzi.  

 

To już wszystko, co dla was zaplanowałam na dzisiaj. Życzę miłej pracy!  

https://www.youtube.com/watch?v=r-5u75XhXZw

