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Witajcie! W tym tygodniu przedstawię Wam trochę ciekawostek o śniegu. Skąd się bierze! 

Obejrzymy filmy.  

Również w tym tygodniu czeka nas omawianie przepięknej lektury „ Zaczarowana zagroda” 

 

Przeczytajcie wiersz o śniegu. Jakie macie skojarzenia ze śniegiem? 

 „ Co wiemy o śniegu?” 

ŚNIEG – Hanna Łochocka 
 
Śnieg, wiadomo: gwiazdki małe, 
całe w drobnych ząbkach. 
Śnieg – to figle chmurki białej, 
co ma kształt gołąbka. 
Śnieg, wiadomo: bieli w lesie 
gałęzie sosnowe. 
Śnieg – puszyste bajki niesie, 
zimowe, zimowe… 
 

Śnieg - magiczne białe gwiazdki. Ale skąd on się bierze? O tym opowiada nasza historia z 

Dziadkiem Mrozem w tle. Wykonajcie ćwiczenia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17YHlyKsZX4 

 

 Uzupełnijcie quizy- rodzinę wyrazów „śnieg”: 

https://wordwall.net/pl/resource/7746859/rodzina-wyraz%C3%B3w-%C5%9Bnieg 

https://wordwall.net/pl/resource/10002145/karolina-u%C5%82%C3%B3%C5%BC-

s%C5%82owo-z-rozsypanych-liter 

 

 

Poniżej zaprezentuję Wam interaktywną lekcję na temat lektury „ Zaczarowana zagroda” 

Lekcja interaktywna 

https://www.ekreda.pl/public/view/5649033469100032 

https://www.youtube.com/watch?v=17YHlyKsZX4
https://wordwall.net/pl/resource/7746859/rodzina-wyraz%C3%B3w-%C5%9Bnieg
https://wordwall.net/pl/resource/10002145/karolina-u%C5%82%C3%B3%C5%BC-s%C5%82owo-z-rozsypanych-liter
https://wordwall.net/pl/resource/10002145/karolina-u%C5%82%C3%B3%C5%BC-s%C5%82owo-z-rozsypanych-liter
https://www.ekreda.pl/public/view/5649033469100032


 

Przygotowałam Wam namiastkę Antarktydy. 

 

 

A teraz troszkę możecie się pobawić a jednocześnie powtórzyć informację z przeczytanej 

lektury: 

https://wordwall.net/pl/resource/7958439/polski/ruletka-znajomo%c5%9b%c4%87-lektury-

zaczarowana-zagroda 

https://wordwall.net/pl/resource/2604859/polski/zaczarowana-zagroda 

https://wordwall.net/pl/resource/6945764/polski/zaczarowana-zagroda 
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https://wordwall.net/pl/resource/7958439/polski/ruletka-znajomo%c5%9b%c4%87-lektury-zaczarowana-zagroda
https://wordwall.net/pl/resource/2604859/polski/zaczarowana-zagroda
https://wordwall.net/pl/resource/6945764/polski/zaczarowana-zagroda


Trochę informacji o pingwinach… 

 

Pingwiny to bardzo zabawne stworzenia, których charakterystyczne ubarwienie upodabnia je 
do człowieka we fraku. Występują na półkuli południowej, głównie na wybrzeżach Antarktydy, 
czasami spotyka się je na brzegach Nowej Zelandii.  

Ptaki te są znakomitymi pływakami. Skrzydła, które na drodze ewolucji przekształciły się w 
"wiosła" sprawiają, że te niezdarne na lądzie zwierzęta, pod wodą stają się szybkie i zwinne. 
Pingwiny polują na różne morskie zwierzęta, szczególnie ryby i kałamarnice, będące ich 
przysmakiem. Nieraz żywią się morskimi skorupiakami.  

Pingwiny żyją w bardzo surowym klimacie, gdzie często panują dotkliwe mrozy i lodowe burze. 
Dlatego, mimo gęstego upierzenia, często tłoczą się razem jeden obok drugiego i przytulają do 
siebie. Tworzą się wówczas olbrzymie kolonie skupiające nieraz ponad 30 000 ptaków - tylko 
w ten sposób mogą sobie zapewnić wystarczającą ilość ciepła.  

Pingwiny swoje gniazda zakładają w szczelinach i rozpadlinach skalnych lub zagłębieniach 
terenu. Pisklęta szybko się usamodzielniają i już po 2 miesiącach wraz z innymi młodymi 
zbierają się w tzw. przedszkola. Dzięki tej "instytucji" rodzice mogą udać się na polowanie, nie 
martwiąc się o dzieci. Młode większość czasu spędzają w przedszkolach, a do rodziców 
przychodzą tylko wtedy, gdy są głodne. Gdy na ciele młodych pingwinów pojawi się "dorosłe" 
upierzenie, opuszczają one kolonię i wypływają na otwarte morze w poszukiwaniu pożywienia.  



Czy wiesz, że...  

- Niektóre gatunki osiągają pod wodą szybkość nawet do 30 km/godz.  

- Największym i zarazem najbardziej znanym przedstawicielem pingwinów jest pingwin 
cesarski osiągający ponad 1m wzrostu i wagę 30 kg.  

- Pingwiny cesarskie mogą przebywać pod wodą do 15 minut i zanurzyć się na głębokość 265 
m.  

- Podczas nurkowania serce pingwina zwalnia tempo uderzeń - dzięki temu krew w ciele 
zwierzęcia krąży wolniej, a organizm zużywa mniej tlenu.  

- Pióra pokrywające ciało pingwina nachodzą na siebie niczym dachówki. Dzięki temu woda 
nie ma styczności z jego skórą i nie wychładza organizmu.  

- Podczas okresu lęgowego pingwinów cesarskich (maj) na Antarktydzie występują najniższe 
temperatury na Ziemi.  

 

 



 

 

https://youtu.be/pbVefUUj7rE 

 

 

Pingwiny żyją na.................................. 

Są ptakami, ale nie umieją................................... 

Na lądzie poruszają się na dwóch nogach w pozycji pionowej, 

a w wodzie świetnie.................... i nurkują. 

W okresie zimy odbywają dalekie........................ 

ale zawsze wracają do swoich gniazd, które budują z...................... 

 

https://youtu.be/pbVefUUj7rE


Uzupełnianie zdań dotyczących pingwina elegancika z wykorzystaniem wybranych  

wyrazów (praca zróżnicowana): 

 

I poziom - uczniowie łączą części zdań: 

 

Elegancik był ufny wobec ludzi, bo wymyślił sposób na uwolnienie się z pułapki. 

 

Elegancik był mądry, ponieważ interesował się wszystkim dookoła. 

 

Elegancik był ciekawy, dlatego że zaprzyjaźnił się z profesorem. 

 

II poziom - uczniowie uzupełniają zdania wyrazami znajdującymi się na tablicy: 

 

Elegancik był..................., bo wymyślił sposób na uwolnienie się z pułapki. 

 

Elegancik był..................., ponieważ interesował się wszystkim dookoła. 

 

Elegancik był..................., dlatego że zaprzyjaźnił się z profesorem. 

 

III poziom - uczniowie samodzielnie uzasadniają swój wybór: 

 

Elegancik był ufny wobec ludzi, bo..................................................... 

 

Elegancik był mądry, ponieważ........................................................ 

 

Elegancik był ciekawy, dlatego że..................................................... 

 

Ponumeruj zdania zgodnie z przebiegiem zdarzeń w książce. 

 

..... Budowa lodowego muru. 

.....Tajemnicze ucieczki ptaków. 

.....Odbieranie wiadomości z różnych stron świata. 

.....Powrót pingwinów. 

.....Spotkanie profesora z Elegancikiem. 

.....Umieszczenie pingwinów w zagrodzie. 

.....Odkrycie dokonane przez pilota z sąsiedniej stacji polarnej. 

 

 



Napisz, na czym polegały czary w pingwiniej zagrodzie. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

KARTA  PRACY  DO  EWALUACJI  ZAJĘĆ 
 

Dokończ zdania, wybierając z okienek poprawne odpowiedzi. Sylaby, umieszczone pod 

wybranymi odpowiedziami, zapisz obok okienek. Odczytaj powstałe z nich hasło. 

 

Antarktyda to ............................................................................................................ 

 

 

.......................... 

   

Leży wokół bieguna........................................................................................... 

 

 

  ..................................... 

 

 

Na Antarktydzie żyją....................................................................................... 

 

 

kontynent 
 

państwo 
 

miasto 

Za do wu 

północnego  południowego 

ma  cza 

wilki  pingwiny  papugi 



  

.............................. 

 

 

Czesław Centkiewicz był ................................................................... 

 

 

-11- 

 

  

................................ 

 

 

Najniższa temperatura na Antarktydzie dochodzi w przybliżeniu do.................. 

 

  

...................................... 

 

 

Na Antarktydzie rosną ........................................................................... 

 

..................... 

 

 

W książce „ Zaczarowana zagroda” jest mowa o pingwinach............................. 

 

do ro wu 

poetą 
 

naukowcem  podróżnikiem 

my na  wa 

- 70 oC 
 

- 50 oC 
 

- 20 oC 

na ma my 

gęste lasy 
 

drzewa i krzewy 
 

mchy, porosty, trawy 

mał rok za 



 

.......................................... 

 

 

Pingwiny doskonale.......................................................................... 

 

 ........................................ 

 

 

PRACA  DOMOWA 
 

Dorysuj portret Elegancika. Nie zapomnij o tym, co różniło go od innych pingwinów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaję Wam pomysł jak wykonać igloo: Potrzebujecie kostki cukru i miód. 

Adeli 
 

cesarskich 
 

okularowych 

gro za do 

fruwają 
 

pływają 
 

biegają 

  lu da ko 



 

 

Albo plastelinę… 



 



 



 



 

 



 



 

Antarktyda 

Antarktyda to strefa polarna Ziemi położona wokół bieguna południowego.  



W skład Antarktydy wchodzą: kontynent, otaczający go Ocean Południowy, oraz leżące tam 
wyspy. Antarktyda jest piątym co do wielkości kontynentem Ziemi. Lodowce Antarktydy to 
największy magazyn słodkiej wody na Ziemi. Przebywają tam głównie naukowcy w bazach 
naukowych.  

 

Klimat Antarktyki jest najsurowszy na kuli ziemskiej.  

   

Jest tam bardzo zimno. Temperatura może spaść nawet do – 90 st. C.  

   

Sam kontynent – pokryty grubą powłoką lądolodu jest prawie pozbawiony szaty roślinnej.  

   

Wyspy otaczające kontynent są terenem lęgowym dla wielu gatunków ptaków morskich. 
Przeważają kolonie najróżniejszych pingwinów. W pobliżu tych kolonii zakładają swoje gniazda 
inne gatunki latające. Należą do nich: albatrosy, piękne warcabniki, wydrzyki, oraz jedyne 
wróblowate – świergotki.  

 

W wodach morskich bezpośrednio przy kontynencie spotkać można: foki, lamparty morskie, 
słonie morskie, krabojady, uchatki, wieloryby oraz liczne gatunki ryb.  

https://youtu.be/GQkZ6oUWObc 

 

 Opisz Antarktydę.   

 

https://youtu.be/GQkZ6oUWObc


Odpowiedz na pytania ukryte w kodzie. Skorzystaj ze zgromadzonego słownictwa i informacji 
z różnych źródeł (lektura, internet, podane informacje zamieszczone wyżej). 

 

Wywiad 

Wyobraź sobie, że jesteś pomocnikiem profesora. Dziennikarz z pewnej gazety, chce 
przeprowadzić z tobą wywiad. Pytania do niego są ukryte w kodach QR.    

 

 

 

 
 

 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


 

 

 

Wypelnijcie test: 

 

http://spraszyn.pl/dane/dla_uczniow/zaczarowanazagroda.htm 

 

 

 

Pingwin z rolki 

Jednym z moich ulubionych zajęć jest tworzenie instrukcji czynnościowych wykonania 

rozmaitych postaci, zwierząt, przedmiotów z rolek papierowych, dlatego moje koleżanki –  

 

 

Edukacja informatyczna 

Formatowanie tekstu w edytorze tekstu ze względu na ortogramy. 

http://spraszyn.pl/dane/dla_uczniow/zaczarowanazagroda.htm

