
Zadania na czwartek  

Witam Was kochani. 

Zanim zaczniemy się uczyć musimy sobie przypomnieć zasady ochrony przed 

zakażeniem wrednym wirusem. 

Musisz wiedzieć, że od dziś obowiązują zaostrzone zasady zachowania się.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Podczas wyjść, zakupów w sklepie  należy zachować odległość dwóch 

metrów od drugiej osoby z wyjątkiem rodziców opiekujących się dziećmi. 

 

 

 

2. Dzieci i młodzież mogą przebywać na zewnątrz tylko pod opieką osoby 

dorosłej. 

 

 

 

3. Zamknięte zostają parki i deptaki. 

 

 

 

4. Podczas zakupów w sklepie obowiązuje nakaz zakładania rękawiczek 

jednorazowych.  

 

 

 

5. Nie należy wychodzić do sklepów na zakupy między godzina 10.00 a 

12.00. Wtedy zakupy robią ludzie starsi. 

 

 

 

 



Teraz zobacz film. Link:   

https://www.facebook.com/jane.mathew.754570/videos/691180641621827/UzpfSTEwMDAwMDc1

NDAyMjc5MToyODUyOTQ5MzI4MDczNTA3/ 

Z filmu dowiesz się jak prawidłowo należy zdjąć z dłoni rękawiczki 

jednorazowe i maseczkę ochronną z twarzy.  

Najlepiej to zostań w domu! 

A teraz zostawiamy wszystkie troski i wyruszamy znowu do Afryki. 

 

Zadanie 1. 

Zobacz krótki film o Afryce. Zobaczysz piękne afrykańskie krajobrazy, 

afrykańskie zwierzęta i Afrykańczyków. 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=a3YKJAUOct4 

 

Zadanie 2.  

A teraz przenosimy się do afrykańskiej sawanny. Zobacz film. Dowiesz się jak 

wygląda sawanna, jakie występują tam  pory roku i jakie zwierzęta zamieszkują 

sawannę.   

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0EnMf1lLEqo 

 

Zadanie 3. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego i napisz: 

Lekcja w domu 

Na podstawie wiadomości z filmu uzupełnij luki w tekście podanymi w 

nawiasach wyrazami stosując odpowiednią ich formę.  Przepisz  tekst  do 

zeszytu. 

 

Sawanna to ogromny obszar w Afryce  pokryty  ......................( trawy), z  rzadka 

rozrzuconymi ..........................(krzewy) i .............................(drzewa).  



Żyją tu wielkie stada .......................................... (roślinożercy), które stanowią 

pożywienie dla licznych ..........................(drapieżniki), takich jak 

.................(lew)  i .................... (gepard). 

Na sawannie występują .....................( dwa) pory roku: sucha i deszczowa. W 

czasie pory ............................(sucha) wiele zwierząt ..........................(wędrować) 

w poszukiwaniu wody i .................  (pokarm). 

 

Zadanie 4. 

A teraz sprawdź, czy pamiętasz jak nazywają się  afrykańskie zwierzęta.  

Proponuję zabawę. Link:  https://learningapps.org/683039  

Baw się dalej. Link do zabawy w memory: https://learningapps.org/6583366 

 

Zadanie 5. 

Zaśpiewajmy razem piosenkę o Afryce.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pXzZDNzzOYw 

 

Zadanie 6. 

Wykonaj zadania z karty pracy 1. Kartę pracy znajdziesz pod tekstem. 

 

Zadanie 7.  

Otwórz zeszyt ćwiczeń do matematyki 

Będziemy dodawać i odejmować duże liczby. 

Wykonaj ćwiczenia 11,2,3,4,5,6  str. 34 – 35. 

 

Zadanie 8. 

Wykonaj pracę plastyczną „Sawanna” . 

Najpierw musisz przygotować na kratce tło. 



Potem wytnij i naklej elementy: zwierzęta i rośliny. Możesz skorzystać z moich 

wzorów. Nie musisz wszystkich elementów wykorzystać wybierz to, co ci się 

podoba . 

To będzie kolejna kartka do Twojego albumu o Afryce. 

Popatrz na wzory gotowych prac i wykonaj swój projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy 1. Zwierzęta afrykańskie. 

 

1. Odszukaj wśród podanych liter  nazwy zwierząt, które żyją w Afryce i 

zapisz te nazwy.  
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2. Zapisz nazwy zwierząt afrykańskich w kolejności alfabetycznej. 
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