
Nauka to też zabawa 

 

 

Kontynuujemy naszą naukę przez zabawę. 

PRZYPOMINAJKA 

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

Przykład 

                                                           26.03.2020 rok 

                                                         26 marca 2020 r. 

                                                           26 III 2020 r. 

                                                         czwartek 

                                                            godz. …. 

 

23.03.2020 do 29.03.2020 

Od poniedziałku do niedzieli, obserwujemy pogodę i zapisujemy w kalendarzu pogody (pora 

roku – wiosna).  

26 marzec – czwartek 

Utrwalamy 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. Narysuj domek za pomocą figur geometrycznych. Domek nie musi być taki jakie są 

budowane, może być inny – wymyślony przez Ciebie. 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 bardzo 

starannie. 

2. Wykonaj zadanie 4 s.65 i zad. 9 s. 67 (zeszyt ćwiczeń nr 4 - matematyka).  

3. Naucz się czytać i przepisz do zeszytu. 



Oto łąka. Tu pasą się byki wuja Jana. One mają  

białe łaty, rogi i piją wodę z rowu.  

Iza i Ola boją się, bo byki bodą. 

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

ćwiczenia i poćwicz. 

5. Wykonaj ćwiczenia: 

10 pajacyków, 

 Krążenia ramion do przodu i do tyłu,  

10 przysiadów,  

10 skłonów,  

10 podskoków na prawej nodze,  

10 podskoków na lewej nodze. 

6. Pamiętaj o kalendarzu pogody. 

 

27 marzec - piątek  

Pomniki przyrody 

1. Przeczytaj tekst w podręczniku na s. 34 lub poproś o to rodziców. Pod tekstem są obrazki 

z pomnikami przyrody – obejrzyj je. Porozmawiaj o pomnikach przyrody z rodzicami lub 

rodzeństwem. Jeśli masz możliwość wyszukaj w Internecie obrazów do tego tematu, 

wpisz w przeglądarkę, np: POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE TORUNIA – E-

WIETOR lub tylko Pomniki przyrody w Toruniu. Obejrzyj je. 

2. W podręczniku na s.35 jest wiersz „Bartek” . Naucz się go na pamięć – cały lub dwie 

zwrotki. Powtarzaj codziennie to sobie dobrze utrwalisz. Masz czas do środy 1 kwietnia.  

Rodzicu - w czwartek poproszę o informację zwrotną, czy Państwa dziecko się nauczyło 

(wystarczy pisemnie: Tak/ Nie).   Także można nagrać filmik z dzieckiem mówiącym 

wierszyk i do mnie przesłać. 

3. Naucz się czytać i przepisz do zeszytu. 

Lalki Doroty 

https://www.matzoo.pl/


To lalki Doroty. Ta lalka to Ela. Ela ma korale. 

Ta lalka to Maryla. Maryla ma loki. 

A tamta lalka to Lilka. Lilka ma kokardy. 

4. Wykonaj zadanie 21 s. 71 (zeszyt ćwiczeń nr 4 - matematyka).  

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…. 

 

 

 

 

 

 

 


