
Nauka to też zabawa 

 

 

Kontynuujemy naszą naukę przez zabawę. 

PRZYPOMINAJKA 

Drogie Dzieci, pisząc w zeszycie zapisujcie datę, dzień tygodnia i godzinę.  

Przykład 

                                                           23.03.2020 rok 

                                                         23 marca 2020 r. 

                                                           23 III 2020 r. 

                                                         poniedziałek 

                                                            godz. …. 

 

23.03.2020 do 29.03.2020 

Od poniedziałku do niedzieli, będziecie obserwować pogodę (pora roku – wiosna).  

Przygotuj 

- kartkę A4 

- koszulkę  albo teczkę 

- ołówek 

- linijkę 

- kredki 

 

Waszym zadaniem jest  

 narysowanie tabelki - takiej jak na zdjęciu. Pamiętaj, że rysujemy przy linijce. Zaplanuj 

tabelkę tak, aby zajęła całą kartkę A4. Praca musi być czytelna i estetyczna. 

 

 



 

                                           „ Kalendarz pogody” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W tej tabeli znajdują się zjawiska pogodowe, które będziesz wykorzystywał/a do 

tworzenia Twojej mapy pogodowej. Pamiętaj, że zjawiska pogodowe rysujesz 

samodzielnie i używasz kredek. Nie wymyślamy zjawisk pogodowych, tylko rysujemy je 

zgodnie z danym dniem. W jednym dniu może pojawić się kilka zjawisk atmosferycznych 

np. słońce, chmura z deszczem i znowu słońce. Bacznie obserwuj co się dzieje z pogodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 marzec - poniedziałek  

Dzisiaj powtórzymy sobie nazwy miesięcy, pory roku, liczby rzymskie do 12.  

Zajrzyjcie do zeszytu z edukacji matematycznej lub do zeszytów ćwiczeń z matematyki (nr 1, nr 

2, nr 3) tam znajdziecie potrzebne informacje.  

1. Wykonaj ćwiczenia na s. 16 (zeszyt ćwiczeń nr 4 - matematyka). 

2. Wejdź na stronę https://www.matzoo.pl/  klasa 2-----Miary, plany, czas 

3. Zrób ćwiczenia: 

10 pajacyków, 

 Krążenia ramion do przodu i do tyłu,  

10przysiadów,  

10 skłonów,  

10 podskoków na prawej nodze,  

10 podskoków na lewej nodze,  

Zrób swoje ulubione ćwiczenie, a następnie narysuj je w zeszycie. 

4. Naucz się czytać i przepisz do zeszytu. 

To pies Adama. Ten pies to Azor. Azor nie lubi  

miasta. On lubi pole, bo tam kopie nory. O! tu  

nora kreta. Azor kopie. Kopie i kopie, tylko  

piasek pryska. Ale kreta nie ma.  

5. Pamiętaj o kalendarzu pogody. 

 

24 marzec – wtorek 

Dzisiaj powtórzymy sobie figury geometryczne. 

Zajrzyjcie do zeszytu z edukacji matematycznej lub do zeszytów ćwiczeń z matematyki (nr 1, nr 

2, nr 3) tam znajdziecie potrzebne informacje.  

1. Dzisiaj ułóż z patyczków figury geometryczne. Mogą być różnej wielkości. 

https://www.matzoo.pl/


2. Narysuj ludzika za pomocą figur geometrycznych. Wykorzystaj kwadrat, trójkąt, 

prostokąt, koło. Pamiętaj rysujemy figury geometryczne przy linijce i ołówkiem. Koła – 

obrysuj np. monetę, doniczkę . Na koniec swojej pracy pokoloruj go kredkami. 

3. Wykonaj zadanie 1 s.18 i zad. 1 s. 50 (zeszyt ćwiczeń nr 4 - matematyka).  

4. Wykonaj ”Zwierzaka” – instrukcja: zeszyt ćwiczeń nr 4 s. 25 

5. Naucz się czytać i przepisz do zeszytu. 

Kuba ma kota. To mały i miły kotek. Jego imię 

 to Rudy. Rudy ma łaty. Ma małe łapy. Kuba lubi 

 kota. Rudy biega koło domu. 

 
6. Wejdź na stronę https://www.matzoo.pl/  klasa 2-----MatMemorki. Wykonaj kilka ćwiczeń. Skup 

się i bądź uważny. 

7. Pamiętaj o kalendarzu pogody 

25 marzec - środa 

1. Przygotuj 

 Szklankę kaszy mannej 

 Pół szklanki ciepłej wody, ale nie gorącej 

 Miskę 

Do miski wsyp szklankę kaszy mannej oraz pół szklanki ciepłej wody. Wszystko dokładnie 

wymieszaj i zabierz się do zabawy. Stworzyłeś właśnie domową CIASTOLINĘ.  

Teraz czas na Twoją zabawę…. możesz stworzyć na co masz tylko ochotę.  

Poproś mamę, tatę, ciocię albo wujka, aby zrobił zdjęcie tego co stworzyłeś.  

2. Zapisz w zeszycie 3 zasady zachowania higieny. Pod spodem wykonaj do nich rysunki.  

3. Naucz się czytać i przepisz do zeszytu. 

Lucyna kupiła trzy kolorowe balony. Lucyna 

 dała balony Oli i Adamowi. Balony mają liny.  

 One latają wysoko. 

4. Powtórz głośno nazwy miesięcy, pór roku i dni tygodnia. 

https://www.matzoo.pl/


5. Pamiętaj o kalendarzu pogody. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W wolnej chwili stwórzcie mapę marzeń…. to o czym marzycie…. zaproście do tej zabawy 

swoich najbliższych… mamę, tatę, siostra, brata, ciocię, wujka….. Bawcie się razem… 

śmiejcie… to jest Wasz czas… na Waszą kreatywność… Możesz użyć czego zapragniesz do 

stworzenia tej mapy…szary papier…… szary sznurek…. markery… wycinki z gazet…. 

 

 

 

 

 

 

 


