
Plan Lekcji  

                                                                                                            
Lekcja 24                                                                      25/04/2020


Temat: 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. 


Co to znaczy?


Nazywany inaczej także świętem naszej planety, Dzień Ziemi ma uświadamiać nam, 
jak ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne.


W Polsce obchody Dnia Ziemi rozpoczęto w 1990 roku. Obecnie na całym świecie, 
również w Polsce Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia. Data ta została wybrana dla 
upamiętnienia manifestacji ekologicznej, która odbyła się 22 kwietnia 1970. Wzięło 
w niej udział około 20 milionów amerykanów. 


Obchody Dnia Ziemi organizowane są najczęściej w szkołach. Podczas specjalnie 
zorganizowanych zajęć najczęściej uczniowie wychodzą na zewnątrz i razem z 
opiekunami oczyszczają wybrany teren z odpadków i śmieci. Zazwyczaj są to lasy, 
łąki lub tereny zielone w miastach. W wielu miastach w Polsce z okazji Dnia 
Ziemi organizowane jest także wspólne sadzenie drzew.


Jest to rownież dzień, w którym celebrujemy przyrodę ,oddajemy się refleksji, jak 
ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa.


Kiedy dziś wyjdziesz na ogródek, lub spacer ze szczególną uwagą przyjrzyj się 
otaczającej nas przyrodzie. Czy uważasz, że ochrona środowiska naturalnego jest 
ważna? Jeśli tak to dlaczego? Porozmawiaj na ten temat z rodzicami. Następnie 
napisz o tym list do kolegi/koleżanki, cioci lub babci/dziadka, lub wyślij maila.


Zadanie Domowe :


Przeczytaj pierwszy fragment książki M.Galewska-Kustra “ Z muchą Świat 
zwiedzamy i opowiadamy. “ 
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Lekcja 25                                                                                              02/05/2020


Temat : Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Poznajemy stolicę Polski, Warszawa.


1. Strona 121 i 120 podręcznik. Dlaczego obchodzimy w Polsce Święto


3 Maja?


2. Zapytaj rodziców lub dziadków w jaki sposób obchodzone jest to Święto w 
Polsce? 


3. Dlaczego konstytucja jest tak ważnym dokumentem.


4. Legenda warszawska - podręcznik strony 62-63.


Zeszyt Ćwiczeń strony 42-43.


5. Podręcznik strony 64-66.


Zeszyt Ćwiczeń strona 44.


4. Cześć dalsze przygód Muchy Fefe.


Gdzie Fefe poleciała na wakacje?


Uzupełnij wpis do Pamiętnika.
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Lekcja 26                                                                                           23/05/2020                                                       


Temat: Kapsuła czasu.


Chciałabym abyście dziś rozpoczęli tworzenie kapsuły czasu, stworzymy dokument 
w którym opiszemy jak to jest żyć w czasie izolacji. 


W załączniku znajdziecie przykładowy dokument, możecie go wydrukować i 
wykorzystać lub stworzyć swój własny !


Przeczytaj Kolejny fragment Przygód Fefe :)


Drodzy rodzice fragmenty książek oraz  kapsułę czasu znajdziecie Państwo w 
załącznikach. 


Życzę przyjemnego czytania oraz wspólnej pracy.


Pozdrawiam Otylia Lamparska-Vivier
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