
Zadania klasa 1b 22.06 

Witam. Przygotowałam zadania. 

Temat dnia: Wakacyjne porady 

  

1. Otwórzcie podręczniki na stronach 58 – 59. Znajdziecie tam wiersz Jana Brzechwy pt.: 

„Przyjście lata”. Wysłuchajcie go 

z: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZE-

e4P3wXIs&feature=emb_logo jednocześnie śledząc tekst w książce. 

Teraz samodzielnie przeczytajcie wiersza na głos. 

2. Odpowiedzcie na pytania: 

- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

- Jak zwierzęta wyobrażały sobie przyjście lata? 

- Czym możemy podróżować? 

- Jakie ubranie i obuwie należy przygotować na przyjście lata? 

  

3. Zadanie dla mądrali: 

Dlaczego pogoda w czasie polskiego lata jest zmienna? 

Odpowiedź na to pytanie: 

Biorąc pod uwagę położenie geograficzne i oddziaływanie czynników przyrodniczych każde 

miejsce na powierzchni Ziemi ma specyficzne warunki klimatyczne. Klimat jest ustalany na 

podstawie długoletnich obserwacji stanów pogodowych, na jego zróżnicowanie wpływają 

tzw. czynniki klimatotwórcze oraz obieg ciepła w atmosferze. Klimat Polski jest klimatem 

ciepłym, umiarkowanym, przejściowym.  

  

4. Lato kojarzy się nam z wakacjami. Otwórzcie podręczniki na stronie 61. Jest tam lista 

wakacyjnych porad. Odczytajcie ją uważnie. 

5. Odpowiedzcie na pytania: 

- O czym powinniście pamiętać podczas wakacyjnego wypoczynku? 

- Dlaczego nie wolno zrywać nieznanych roślin? 

- Gdzie możemy bezpiecznie się bawić? 

- Dlaczego w góry wybieramy się tylko z osobą dorosłą? 

- Jak należy przygotować się do górskiej wędrówki? 

- W jakich miejscach kąpiemy się podczas wypoczynku nad woda? 

- Jakie przedmioty pomogą nam zadbać o nasze zdrowie podczas upalnych dni? 
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6. W zeszytach ćwiczeń polonistycznych wykonajcie polecenia ze stron 56 – 57. W razie 

problemów macie tu małe wsparcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=o55uRQRdmlQ&feature=emb_logo 

7. Zapis w zeszycie polonistycznym. Pierwsze zdanie macie jako przykład. Dokończcie 

samodzielnie  

W klasie 

Ćw. 3 str.57 

Kąp się tylko w dozwolonych miejscach. 

  

8. Jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo w czasie wyjazdów wakacyjnych wie każdy 

pierwszak. Warto jednak sobie przypomnieć pewne zasady: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0iidgRGFl60&feature=emb_logoważn

e 

https://www.youtube.com/watch?v=5GEuCP7aYzY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

  

Bezpieczeństwo – ćwiczenia: 

a) http s://learningapps.org/5351023 

b) https://wordwall.net/resource/2711787/bezpieczne-wakacje 

9. Matematyka: wykonajcie polecenia ze stron 60 – 61w zeszycie ćwiczeń matematycznych. 

10. Zaśpiewajcie piosenkę o bezpiecznych wakacjach z Zozi: 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

  

11*. Zadania dodatkowe: 

https://wordwall.net/resource/2244332/wakacyjne-skojarzenia 

https://learningapps.org/2425537 

wf- wykonaj ćwiczenia z podanego linku - 

 https://wordwall.net/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-

%C4%87wiczenia  
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