
BLOK TEMATYCZNY: CIESZYMY SIĘ WIOSNĄ 

Temat: Znaczenie barw w świeci zwierząt . – zeszyt do przyrody 

 

 

Dzień dobry. 
 Na dzisiejszych zajęciach wyjaśnimy sobie: 

− Co oznaczają kolory i wzory w świecie zwierząt? 
Będziemy doskonalić  umiejętności rozwiązywania zadań związanych z obliczaniem masy. 
Poćwiczymy usprawnianie umiejętności zamiany jednostek masy. 

 Zatem zapraszam. Zaczynamy😊 
 
Gimnastyka oczu – ćwiczenie pt. „Morskie fale”  

Uczniowie kreślą palcem w powietrzu duże i małe morskie fale. Uważnie podążaj wzrokiem za ruchem 

palca. 

 
Jednym z naturalnych mechanizmów obronnych i ostrzegawczych zwierząt jest ubarwienie. 
Kolory i wzory u zwierząt to bardzo ważna informacja. Jaskrawy żółty, czerwony lub pomarańczowy 

może oznaczać: „Uważaj jestem jadowity albo trujący”. Kumaki, kiedy się boją. pokazują spody 

łapek i brzuch. Wtedy widać ich jaskrawe pomarańczowe plamy. Inne zwierzęta wiedzą, że kumak ma 

na skórze truciznę. Podobnie robi salamandra plamista.    

   

          KUMAK                                                                               SALAMANDRA PLAMISTA 

Podobnie zachowują się owady. Czerwone plamki na skrzydłach motyla kraśnika sześcioplamka 

oznaczają, że jest on trujący. Czarno-żółte paski na odwłoku osy oznaczają „Nie atakuj mnie, bo 

użądlę”. Niektóre spokojne owady też tak wyglądają, aby wystraszyć drapieżniki. Takie zachowanie 

nazywamy mimikrą.  

 



   

     KRAŚNIK  SZEŚCIOPLAMEK                                               OSA  MIODUNKA 

Niektóre owady specjalnie wyglądają jak groźne owady. Motyl przeziernik osowiec i chrząszcz 

biegowiec osowaty są podobne do osy. Niektóre owady przypominają mrówki, których zjedzenie też 

nie jest przyjemne.   

   

        MOTYL PRZEZIERNIK OSOWIEC                                                      CHRZĄSZCZ BIEGOWIEC 

Podobnie zachowują się łagodne węże, które naśladują jadowite węże i żmije. Wzory na grzbiecie 

gniewosza plamistego mogą przypominać zygzak żmii. 



                   

                                                GNIEWOSZ PLAMISTY 

Mistrzem naśladowania bardzo jadowitego węża jest lancetogłów mleczny. Przypomina on koralówkę 

arlekin.  

        

 LANCETOGŁÓW MLECZNY                                                 JADOWITA KORALÓWKA ARLEKIN 

 

Zwierzęta w celu ukrycia się przed drapieżnikami lub potencjalnymi ofiarami ,wykonują 

czynność zwaną kamuflażem. 

 

Modliszka gwinejska jest tego przykładem. 

Ciało tej modliszki przypominać może patyki, kawałki kory, źdźbła trawy, kwiaty albo nawet kamienie. 



           

                MODLISZKA GWINEJSKA              Mistrz kamuflażu GEKON LIŚCIOOGONOWY 

 

Podobnie jak owady i węże zachowują się ptaki. Kukułka bardzo przypomina ptaki drapieżne. Może 

pomaga jej to podrzucać jaja do gniazd innych ptaków.  

  

Ubarwienie ochronne (maskujące) – Sarna zimą dzięki swemu ubarwieniu zlewa się z otoczeniem. 
Dzięki temu , może ukryć się przed drapieżnikami. 
 

 
 



                   Sezonowa zmiana barw. 
                 Zając bielak tak jak sarna zmienia barwy w zależności od pory roku.   
 

   
 

 

 

Gimnastyka ręki – ćwiczenie pt. „Trzy kredki”  

 

Przygotuj sobie trzy kredki. Żółtą , zieloną i fioletową. Wałkuj w dłoniach trzy kredki: żółtą – mocno, 

zieloną – lekko, a fioletową – ze średnią siłą. 

 

 

1. Zapoznaj się z tekstem. Przeczytaj go głośno . (Podręcznik cz. 4, s. 18, 19) 

 

2. Porozmawiaj z najbliższymi na temat przeczytanego tekstu. Pomocne będą poniższe 

pytania. (Podręcznik cz. 4, ćw. 1, s. 19)  

− Jaką rolę odgrywają kolory w życiu zwierząt? 

− Dlaczego niektóre zwierzęta upodabniają się do innych? 

− Które zwierzę według was jest mistrzem upodabniania się? Uzasadnijcie swoją wypowiedź.  

 

3. Ubarwienie maskujące i ostrzegawcze (Podręcznik cz. 4, ćw. 2, 3, s. 19) 

Pooglądaj  ilustracje zwierząt w podręczniku. Na wybranych przykładach wyjaśnij, czym jest 

ubarwienie maskujące oraz w jaki sposób zwierzęta ostrzegają napastnika, że są trujące.  

 

 
Poniższe informacje zapisz w zeszycie do przyrody . 

 

Jednym z naturalnych mechanizmów obronnych i ostrzegawczych zwierząt jest ubarwienie. 

 
Ubarwienie ochronne ( maskujące) w świecie zwierząt – polega na upodobnieniu się barwą ciała i 

jej deseniem do środowiska, w którym dane zwierzę żyje. Kolory lub wzory upodabniają zwierzę 

do otoczenia, co pomaga  ukryć się przed drapieżnikami.    

 

 

A  Ochrona przed drapieżnikiem                                    B Ubarwienie  ostrzegawcze 

 

                                                  C Ubarwienie maskujące 

 



Mimikra 

Mimikra polega na upodabnianiu się zwierząt bezbronnych do zwierząt zdolnych do 

obrony lub upodobnianiu się do siebie różnych gatunków zwierząt, zdolnych do obrony 

poprzez przybranie ich kształtu, barwy, zachowania lub innych właściwości.  

Kamuflaż – czynność wykonywana przez zwierzęta w celu ukrycia się  przed 

drapieżnikami lub potencjalnymi ofiarami . 

Sposoby kamuflowania się u zwierząt. 

 - dostosowuje barwę swojego ciała do otoczenia 

- utrudniają drapieżnikom widoczność poprzez uwalnianie specjalnych substancji       

chemicznych np.( mątwa). 

- wywołują zmętnienie wody np. ( sola) 

. upodabniają kształt swojego ciała do elementów otaczającego je środowiska np. ( 

patyczak do patyków) 
 

4. Pora na ćwiczenie relaksacyjne pt. „Łokieć, kolano” 

Uczniowie stoją. Podnoszona przemian raz prawą, raz lewą nogę zgiętą w kolanie. Podnosząc prawą 

nogę, dotykają prawym łokciem do kolana. Podnosząc lewą nogę dotykają lewym łokciem do lewego 

kolana. Po serii wykonanych ruchów następuje zmiana. Dotykają lewym łokciem do prawego kolana, a 

prawym łokciem do lewego kolana. Ćwiczenie to uczniowie wykonują w zwolnionym tempie. 

 

5.  (Podręcznik cz. 4, ćw. 4, s. 19) 

Wyszukaj w dostępnych źródłach informacji o zwierzęciu, które wzbudziło Twoją największą 

ciekawość. Napisz krótką notatkę, w której opiszesz: jak wygląda, jakie ma zwyczaje i w jakim 

środowisku żyje.  

 

Matematyka 

 

Temat: Rozwiązywanie zadań związanych z obliczaniem masy. 

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 2, 3, s. 11 i ćw. 1, 2, 3, s. 12 i ćw. 4 s. 13) 

Przeczytaj zadania samodzielnie. Podaj rozwiązania i odpowiedzi i zapisz je w ćwiczeniach: 

 

 

Ćw. 2 s. 11 

Pokoloruj ramki z wyrazami związanymi z ważeniem. 

 

Ćw. 3 s. 11 

1 dzień: 79 kg 

2 dzień: 79 kg + 32 kg = 111 kg 

Kolejne dwa dni: 3 · 79 kg = 3 · 70kg + 3 · 9kg = 210 kg + 27 kg = 237 kg 

Razem: 79 kg + 111 kg + 237 kg = 427 kg 

Odp.: Rodzice zebrali 427 kg truskawek. 

 

Ćw. 2 s. 12 

Uzupełnij etykiety na narysowanych puszkach, oblicz wagę brutto, netto i tarę.  

 

Brzoskwinie: 720 g – 680 g = 40 g 

Kukurydza: 450 g + 60 g = 510 g 

Pasztet: 165 g – 50 g = 115 g 

Ananas: 500 g – 440 g = 60 g 

 

Ćw. 3 s. 12 

Narysuj na wagach owoce w taki sposób, by ich waga zgadzała się z wartościami podanymi na wadze.  



 

 

6. Zamiana jednostek (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, s. 12 i ćw. 4 s. 13) 

Ćw. 1 s. 12 – zamieniają tony na kilogramy i odwrotnie. 

Ćw. 4 s. 13 – zamieniają jednostki i obliczają działania 

 

7. Ćwiczenie spostrzegawczości  (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 4, s. 12) 
Postaraj się samodzielnie znaleźć 10 różnic między obrazkami. 

 

 (Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 3, s. 14) 

Pokoloruj poszczególne pola narysowanej ryby różnymi kolorami, ale zbliżonymi do siebie. 

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 4, s. 11) 

Rozwiąż piramidy matematyczne, wstawiając odpowiednie liczby. 

 

 (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 4, s. 11) 

Zgadnij ile waży mała, a ile duża ryba. (Duża ryba waży 3 kg, a mała – 2 kg. Odważnik na ostatniej 

wadze waży 6 kg.) 

 

 (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 2, 3, s. 13) 

 

Ćw. 2 s. 13 – dopasuj podane wartości do ciężaru zwierząt. 

Ćw. 3 s. 13 – otocz pętlą cień wagi. 

 
 

Kameleon - potrafi zmieniać maść swego ubarwienia do otoczenia  (od zieleni poprzez brązy i beże, 

aż do żółci), by zupełnie zniknąć pośród liści czy też na korze drzew. 

 

KAMELEON JEMEŃSKI 

 

Zapraszam Cię do oglądania filmu o kameleonie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=86Z0BfcFjA0 

 

Po obejrzeniu  podziel się swoimi spostrzeżeniami z najbliższymi. 

 

 To już wszystko na dziś . 

Dziękuję za Twoją pracę. Do jutra       

https://www.youtube.com/watch?v=86Z0BfcFjA0

