
Witam Was kochani serdecznie na kolejnej lekcji. 

Gotowi? Zaczynamy. 

 

Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o gadach i poznamy gatunki płazów żyjących w Polsce. 

Powtórzymy wiadomości o rzeczowniku- kategoria, rodzaj, liczba, przypadek. Rozwiążemy zadania  

tekstowe 

 

 

 

 

BLOK TEMATYCZNY: CIESZYMY SIĘ WIOSNĄ 

Temat : Gady i płazy. -zeszyt do przyrody 

 

Gady przez ponad 200 milionów lat były panami lądów, mórz, a przez pewien czas 

nawet powietrza. Jednak 66 milionów lat temu wyginęły dinozaury i większość 

przedstawicieli pozostałych grup gadów. Do czasów współczesnych przetrwały 

wywodzące się od nich ssaki i ptaki oraz kilka grup stosunkowo niewielkich gadów, 

które obecnie znamy. 

Wśród gadów możemy wyróżnić kilka grup. 
 

 Węże to gady pozbawione nóg. Poruszają się poprzez wyginanie ciała oraz dzięki tarczkom na 
brzusznej stronie ciała. 

 Jaszczurki zwykle mają kończyny. Niektóre są beznogie – odróżniają się od węży brakiem 
tarczek na brzuchu. 

 Żółwie wyróżniają się ciałem pokrytym pancerzem złożonym z dużych tarcz. 
 Krokodyle przypominają duże jaszczurki, ale ich ciało pokrywają twarde rogowe tarczki. 

Gady odgrywają w przyrodzie ważną rolę. Przede wszystkim wszędzie, gdzie żyją, są 
drapieżnikami, które ograniczają liczebność innych zwierząt. Same również stanowią pokarm dla 
wielu ptaków i ssaków. Ponadto jad węży służy jako środek do produkcji wielu lekarstw. 
W niektórych krajach węże jadowite są w tym celu poławiane lub hodowane. 

 

Ciekawostka 
Na kilku wyspach Nowej Zelandii żyją hatterie. Są to zwierzęta, których przodkowie pojawili się 
na Ziemi miliony lat temu. Od innych gadów hatteria odróżnia się posiadaniem aż dwóch rzędów 
zębów w górnej szczęce. 
 
Płazy 

Płetwonurkowie zakładają profesjonalne skafandry wyposażone w specjalne płetwy, co 

ułatwia im pływanie. Jednak gdy wracają na ląd, muszą pozbyć się skafandrów, gdyż nie są 

w stanie w nich się sprawnie poruszać. Wydaje się, że niemożliwe jest sprawne poruszanie się 

na lądzie i w wodzie. A jednak są zwierzęta, które dobrze czują się w obu tych środowiskach. 

To płazy. 



 
Kijanka żaby przypomina niewielką rybę. Ma ogon z fałdem skórnym służącym za płetwę 

Dorosłe płazy są drapieżnikami. Żywią się owadami i innymi drobnymi bezkręgowcami; 

niektóre z nich potrafią upolować nawet mysz. Same stanowią pożywienie dla wielu zwierząt 

wodnych (np. drapieżnych ryb) i lądowych (ptaków, węży, niektórych ssaków). Do płazów 

zaliczamy posiadające ogon traszki i salamandrę plamistą oraz pozbawione ogona żaby, 

ropuchy, kumaki, rzekotkę drzewną. 

Ciekawostka 

W krajach tropikalnych żyją płazy beznogie – zupełnie pozbawione kończyn. Prowadzą tryb 

życia podobny do dżdżownic: ryją pod ziemią korytarze, szukając tam larw owadów i innych 

bezkręgowców. 

Ciekawostka 

Samce wielu gatunków płazów bezogonowych potrafią wydawać rozmaite odgłosy godowe, 

nazywane zwykle rechotem. U niektórych przy jamie gębowej występują specjalne worki 

rezonansowe z cienkiej błony, które wzmacniają odgłos rechotania i skutecznie przywabiają 

samice. 



 

Rechoczący samiec żaby zielonej w okresie godowym 

 

Uwaga!  

Wiele płazów ma w skórze gruczoły wytwarzające jad zniechęcający drapieżniki. Nie jest on 

niebezpieczny dla życia człowieka, ale może boleśnie poparzyć skórę. Najlepiej zatem nie 

brać płazów do rąk, a jeżeli chcemy przenieść je w bezpieczne miejsce, to najlepiej zrobić to 

w rękawiczkach. 

 

Ciekawostka 

W krajach tropikalnych żyją płazy beznogie – zupełnie pozbawione kończyn. Prowadzą tryb 

życia podobny do dżdżownic: ryją pod ziemią korytarze, szukając tam larw owadów i innych 

bezkręgowców. 

 
1. Otwórz (Podręcznik cz. 4, s. 20, 21) 

Przeczytają głośno poszczególne części tekstu o płazach i gadach.  

 

2.  (Podręcznik cz. 4,ćw. 1, 2, s. 21) 

Odpowiedz na pytania związane z tekstem: 

 Które z opisanych w tekście zwierząt można zaobserwować w twojej okolicy?  

 Co to znaczy, że gady i płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi? 

 

3. Otwórz zeszyt do przyrody i zapisz poniższe informacje do zeszytu od przyrody. 

 

Porównanie cech płazów i gadów . 
 

            Ważne! 

  

 Gady 



 
 

 Gady są w pełni przystosowane do życia na lądzie. Składają jaja na lądzie, oddychają płucami, 
a ich skóra nie przepuszcza wody, jest pokryta łuskami lub tarczkami. 

 Współczesne gady należą do zaledwie kilku grup, z których najważniejsze to węże, jaszczurki, 
żółwie i krokodyle. 

 Wszystkie obecnie żyjące gady są zwierzętami zmiennocieplnymi, co oznacza, że temperatura 
ich ciała zależy od temperatury otoczenia. 

 Gady są bardzo pożyteczne, gdyż zjadają duże ilości owadów i gryzoni, które niszczą 

uprawy. 

 Nie mogą one funkcjonować w niskiej temperaturze. Dlatego zimą zapadają w sen zimowy. 
 W Polsce żyją 4 gatunki jaszczurek, 4 gatunki węży i jeden gatunek żółwia. 

 
 
Płazy 

 Płazy to organizmy ziemnowodne, żyją w środowiskach wilgotnych lub w pobliżu 

wody. 

 Płazy posiadają dwie pary kończyn, które umożliwiają im poruszanie się po lądzie 

i w wodzie.  

 Skóra płazów jest pokryta śluzem, który zmniejsza opór w wodzie, a na lądzie 

zapobiega wysychaniu. 

  Palce kończyn mają spięte błoną, co ułatwia im pływanie. 

 Płazy składają jaja w wodzie, zwane skrzekiem. Z nich wylęgają się kijanki 

oddychające skrzelami; kijanki potem przechodzą metamorfozę i jako osobniki 

dorosłe oddychają płucami. 

 W Polsce żyje 18 gatunków płazów. 

Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełnij tabelę: -  narysuj tabelkę i wpisz do  tabelki 

różnice i podobieństwa płazów i gadów )  

Płazy i gady 

różnice podobieństwa 

1.  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelka  z podpowiedzią w celu sprawdzenia. 

Płazy i gady 
różnice podobieństwa 

2. Płazy rozmnażają się i rozwijają w 

wodzie, a gady na lądzie. 

3. Część gadów jest żyworodna. 
4. Skóra płazów pokryta jest śluzem, a 

gadów łuską. 

5. Płazy oddychają również za pomocą 

skóry, gady tylko płucami.  

1. Są zmiennocieplne. 
2. Posiadają płuca. 

3. Wykluwają się z jaj. 
4. Mogą żyć w wodzie i na lądzie. 

 

 

5. Zrób przerwę na ćwiczenie pt. „Dotknij stopy” 

Uczniowie stoją prosto. Dotykają prawą ręką lewej stopy z tyłu ciała (za plecami). Potem następuje 

zmiana. Dotykają lewą ręką prawej stopy.  

 

Język polski 

  

Temat: Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku- kategoria, rodzaj, liczba, przypadek.  

 

 

  

1) Wypisz z tekstu po trzy przykłady każdej kategorii rzeczowników. 

 fiołek, Murzyn, kot, dziecko, grad, miłość, nieszczęście,  rzodkiew, burza, wierzba, żołnierz, 

but, kołnierz, ryba, sowa, tornado, deszcz, nauczyciel, kamień, wiosło, ład, mech, bez, kolega, 

rak, samotność, lew.  – zapisz w zeszycie do polskiego lub wydrukuj i wklej i uzupełnij. 

  

  

osoby przedmioty rośliny zwierzęta zjawiska 

przyrody 

pojęcia 

      

      

      

      

      

 

 

  



  

  

  

  

       

  

2) Nazwij przedstawione osoby i przedmioty. Dopasuj wyraz: ten, ta, to – zapisz w zeszycie  

 

                     

            - …………………………………..  

    - ………………………………………..  

     - ……………………………………..  

 

Zapamiętaj!  

Rzeczowniki występują w jednym z trzech rodzajów:   

 męskim, (ten) chłopiec  

 żeńskim,  (ta) dziewczynka 

 nijakim, (to) dziecko  

 

3) Wyrazy ten, ta, to wskazują na rodzaj rzeczownika.  

Rodzaj rzeczownika należy określić  na podstawie jego formy podstawowej w liczbie 

pojedynczej.  

 

4) Wybierasz się na egzotyczną wyprawę. Uporządkuj swoje rzeczy w plecaku , kierując się 

rodzajem podanych rzeczowników.  

 

Pamiętaj!  

Rodzaj rzeczownika należy określać na podstawie jego formy podstawowej w liczbie 

pojedynczej. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Wyrazy do wpisania: jedzenie, czapki, lusterko, mydła, lekarstwo, słowniki, menażka, mapy, kamera, 

kompas, bidony 

 

Rodzaj męski   Rodzaj żeński   Rodzaj nijaki     

   

 

  

 

5)  Porównaj zdania w parach. Zwróć uwagę na podkreślone wyrazy.  

 Piszę list do koleżanki. Lubię dostawać listy. 

  Chłopiec jedzie na rowerze. Chłopcy grają w ping-ponga.  

 Piłka leży na wystawie. Lubię kupować piłki.  

 

Zapamiętaj!  

Rzeczownik odmienia się przez liczby:  

 liczba pojedyncza-przyjaciel  

 liczba mnoga- przyjaciele  

  

6) Utwórz liczbę pojedynczą lub mnogą podanych rzeczowników:  

 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

 szkoły 

rzeka  

 samochody 

pies  

dziewczyna  

 obrazki 

 

7) W podanym tekście podkreśl rzeczowniki. Określ ich kategorię, rodzaj i liczbę.  

 

Chłopiec  siedzi  na  ławce  i  czyta   książkę .  Nad  Anią  pochylają  się  

    

gałęzie  jaśminu . Skowronek   pięknie śpiewa.  

 

6. Naucz się nazw przypadków i odmień rzeczownik samochód i pies w liczbie pojedynczej i 

mnogiej. – zapisz w zeszycie do polskiego.  

 



Odmiana wyrazu żmija l . poj.( - przykład) 

Mianownik Kto? Co?:  
 

 żmija  
 

Dopełniacz Kogo? Czego?:  Nie lubię   żmii  
 

Celownik Komu? Czemu?:  Przygladam się   żmii  
 

Biernik Kogo? Co?:  Lubię   żmiję  
 

Narzędnik Z kim? Z czym?:  Rozmawiam z   żmiją  
 

Miejscownik O kim? O czym?:  Rozmawiam o   żmii  
 

Wołacz:  Hej!   żmijo  
 

 

 

 Mianownik- kto? co?  

 

 Dopełniacz- kogo?  czego? (nie ma) 

 

Celownik-  komu? czemu? ( przyglądam się) 

 

Biernik- kogo? co ? ( widzę) 

 

Narzędnik- (z) kim? czym?  ( idę ) 

 

Miejscownik- o kim? o czym? (mówię) 

 

Wołacz- o…! 

 

Zrób sobie przerwę . Napij się wody , zjedz coś smacznego  Chwilkę odpocznij 

 

Matematyka 

 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych 

 

 (Podręcznik – matematyka, kl. 3,  ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, s. 95) 
 

Samodzielnie przeczytają zadania. Podaj rozwiązania i odpowiedzi i zapisz je w zeszycie: 

Ćw. 1 s. 95  

30 : 3 = 10 

30 : 2 = 15 

30 – 10 – 15 = 5 

Odp.: W tym pudełku jest 5 czekoladek o smaku pistacjowym.  

 

Ćw. 2 s. 95 

6 – 4 = 2 

2 opakowania orzechów 28 zł – 20 zł = 8 zł 

opakowanie orzechów:   8zł : 2 = 4 zł 

4 opakowania orzechów 4 · 4 zł = 16 zł 

opakowanie moreli  (20 zł – 16) : 2 = 4 zł : 2 = 2 zł 

Odp.: Opakowanie orzechów kosztuje 4 zł, a moreli – 2 zł.  

 

Ćw. 3 s. 95 

100 dag – 96 dag = 4 dag 

Odp.: Tara wynosi 4 dag. 



96 dag : 2 + 4 dag = 48 dag + 4 dag = 52 dag 

Odp.: Winogrona brutto będą ważyły 52 dag.  

 

Ćw. 4 s. 95 

jajka: 4 · 5 dag = 20 dag 

mąka: 2 kg = 200 dag 

bakalie: 0,5 kg bakali = 500 dag 

cukier: 10 dag 

masło: 20 dag 

razem: 20 dag + 200 dag + 10 dag + 20 dag + 500 dag = 750 dag 

750 dag : 30 = 600 dag: 30 + 150 dag : 30 = 20 dag + 5 dag = 25 dag 

Odp.: Jedna porcja ciasta ważyła 25 dag.  

 

Ćw. 5 s. 95 

2 kg : 2 = 1 kg 

30 kg – 1 kg – 29 kg 

Odp.: Pomarańcze netto ważą 29 kg. 

 

Ćw. 6 s. 95 

125 min = 2 godz. 5 min 

13.15 – 2 godz. 5 min = 11.10 

Odp.: Pociąg powinien przyjechać do zakopanego o godz. 11.10.  

 

7. (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, s. 14) 

Z podanych liczb ukłóż jak najwięcej liczb parzystych: 254, 452, 524, 542. 

 

8. Rozwiązywanie krzyżówki 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 2, s. 14) 

Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij hasło odgadniętym wyrazem: Matematyka jest drzwiami i kluczem do 

nauki. 

 

9. Rozwiązywanie grafów (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 4, s. 14) 

Rozwiąż grafy i wpisz w okienka właściwe liczby. 

 

10. Rozwiazywanie zadań tekstowych (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 3, s. 14 i ćw. 

1, s. 15) 

Ćw. 3 s. 14 

300 zł – 80 zł = 220 zł  

220 zł : 2 = 110 zł   

110 zł + 80 zł = 190 zł 

Odp.: W pierwszej skarbonce jest 110 zł, a w drugiej – 190 zł. 

 

Ćw. 1 s. 15 

wyjazd: 11.15 

przejazd: 11.15 + 25 min = 11.40 

dojście do teatru: 11.40 + 15 min = 11.55 

Odp.: Dziewczynki mogą iść na spektakle „Supełek szuka mamy”, Smutny smok”. 

Supełek szuka mamy: 12.35 – 12.15 = 20 min 

Smutny smok: 12.55 – 12.00 = 55 min 

 

11. Uzupełnianie tabeli (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 2, s. 15) 

Uzupełnij tabele właściwymi liczbami. 

 

12.  (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 2, s. 16) 



Zapisz dowolną liczbę dwucyfrową w pierwszym okienku diagramu. Następnie wykonaj kolejne 

działania według podanej instrukcji.  

 

13.  (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 3, s. 16) 

Odpowiedz na podane pytania na czas. Zakreśl pętlą właściwe odpowiedzi:  

9 miesięcy, 8 kwadransów, 12 tygodni.  

 

14.  (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, s. 16) 

Oblicz ile ważą zakupy taty, a ile mamy. 

Zakupy taty: 2000 g + 300 g + 600 g + 100 g = 3000 g = 300 dag = 3 kg 

Zakupy mamy: 350 g + 250 g + 1000 g + 300 g = 1900g = 190 dag = 1 kg 90 dag 

 

Zapraszam do oglądania filmu o gadach żyjących w Polsce 

Film pt. „Polskie gady” https://www.dailymotion.com/video/xb8c1h 

 

Dziękuję za Twoja ciężką pracę .  

To wszystko na dziś . 

Do jutra  

https://www.dailymotion.com/video/xb8c1h

