
 

Nauka to też zabawa 

 

 

Kontynuujemy naszą naukę przez zabawę. 

PRZYPOMINAJKA 

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

Przykład 

                                                           06.04.2020 rok 

                                                         06 kwietnia 2020 r. 

                                                           06 IV 2020 r. 

                                                         poniedziałek 

                                                            godz. …. 

 

06.04.2020 do 08.04.2020 

06 kwiecień - poniedziałek  

Dzisiaj poznamy jeden ze sposobów odejmowania liczb dwucyfrowych z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

1. Otwórz ćwiczenia nr 4 (matematyka) na s. 30 - 31 – wykonaj.  

2. Zajrzyj do podręcznika na s. 109. W zadaniu „1” przez Sarę jest przedstawiony 

sposób obliczania. 

Patrz: poniższy obrazek – I sposób obliczania. 

Poniżej podaję link do folderu, w którym jest wyjaśnienie krok po kroku 

https://www.youtube.com/watch?v=HwRPzWm3tDo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwRPzWm3tDo


 

3. Oblicz zadanie 1 s. 32 – zeszyt ćwiczeń (matematyka) 

4. Wejdź na stronę https://www.matzoo.pl/  klasa 2-----Dodawanie i odejmowanie w 

zakresie 20 – poćwicz. 

 

5. Przeczytaj fragment (kolorowe sylaby) wiersza „Kolorowe bazie” - 3 razy. 

Podręcznik s.74 

6. Przepisz do zeszytu pierwszą lub drugą zwrotkę. 

7. Wykonaj ćw. 2 s. 80 (zeszyt ćwiczeń).  

8. Wykonaj ćw. 1 s. 80 (zeszyt ćwiczeń) – dla chętnych. 

07 kwiecień – wtorek  

Dzisiaj poznamy drugi sposób odejmowania liczb dwucyfrowych z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. 

1. Zajrzyj do podręcznika na s. 109. W zadaniu „1” przez Bolka jest przedstawiony 

sposób obliczania.  

Patrz: obrazek – II sposób obliczania 

 

1. Oblicz: zad. 2 s. 32  

2. Wejdź na stronę https://www.matzoo.pl/  klasa 2-----Dodawanie i odejmowanie w 

zakresie 20 – poćwicz. 

https://www.matzoo.pl/
https://www.matzoo.pl/


3. Wykonaj ćwiczenia (rozłóż je w czasie – nie wszystkie naraz). 

 Bieg w miejscu (30 sek) 

 Bieg z kolanami wysoko  (30 sek) 

 Bieg z piętami do pośladków (30 sek) 

 Krążenia ramion do przodu  w biegu w miejscu (30 sek) 

 Krążenia ramion do tyłu w biegu w miejscu (30 sek) 

 Pajacyki (30sek) 

 Krążenia głowy (30 sek) 

 Krążenia bioder (30 sek) 

 Krążenia nadgarstków i kostek (30 sek) 

 Skłony do nóg złączonych (10 powtórzeń) 

 Skłony  do rozkroku (10 powtórzeń) 

 Skłony w siadzie płotkarskim do lewej nogi (10 powtórzeń) 

 

 Skłony w siadzie płotkarskim do prawej nogi (10 powtórzeń) 

 Brzuszki (30 sek) 

 

4. Przeczytaj fragment (kolorowe sylaby) opowiadania „Wielkanocne zabawy” - 3 

razy. Podręcznik s.78 

5. Przepisz do zeszytu dwa wybrane zdania. 

6. Wykonaj ćw. 3 s. 83 (zeszyt ćwiczeń) 

7. Wykonaj:  

CIEPLUTKIE SŁONECZKO!!!!! 

Przygotuj: kartkę A4 i żółte kartki, klej, nożyczki. 

Na żółtej kartce odrysowujemy 5-6 razy swoją rękę (dzieci rączka), 1 raz od 

zakrętki lub słoika kółko. Następnie wycinamy swoje ręce i kółko. Przyklejamy na 

środku kartki A 4 żółte koło. Następnie rozplanowujemy wycięte rączki dookoła 

https://treningbiegacza.pl/wp-content/uploads/media-library/sila-dynamiczna-biegacza-4-5.jpg


żółtego koła. Ręce mają symbolizować promienie słoneczne. Przyklejamy. Można 

dorysować oczka i inne elementy buzi słoneczka. 

Zajęcia komputerowe 

Dziś potrenujemy kodowanie!  

1. Wejdź na stronę: 

https://game.kodable.com/play?hc=1&type=home&user=qf3gerx&showSpace=hoc  

2. Wybierz wiek: 8 

3. Kliknij obrazek: MAKE LEVELS – GRADES K-2 

 

4. Wybierz opcje: FIRST GRADE 

5. Kliknij „1” 

6. Wykonaj 5 plansz kodowania drogi. Powodzenia!  

08 kwiecień – środa 

Dzisiaj poznamy trzeci sposób odejmowania liczb dwucyfrowych z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. 

1. Zajrzyj do podręcznika na s. 109. W zadaniu „1” przez Izę jest przedstawiony 

sposób obliczania.  

Patrz: obrazek – III sposób obliczania. 

https://game.kodable.com/play?hc=1&type=home&user=qf3gerx&showSpace=hoc


 

2. Oblicz: zad. 3 i 4 s. 33  

3. Wejdź na stronę https://szaloneliczby.pl  klasa 2-----Dodawanie i odejmowanie w 

zakresie 20 – poćwicz. 

 

 

Drogi Uczniu!  Zbliżają się Święta Wielkanocne, a więc nadszedł czas zasłużonego 

odpoczynku dla Ciebie i Twoich bliskich. Dzisiejszego dnia proszę stwórz kartkę 

świąteczną i napisz w niej życzenia świąteczne – wykorzystaj słownictwo – ćw.1 s.82 

(zeszyt ćwiczeń nr 4) oraz wzór przykładowych życzeń – P. s.76. 

Kartka z zajączkiem: 

1. Weź kolorową kartkę, zegnij ją na pół – to będzie nasza kartka świąteczna, 

życzenia napiszemy w środku.  

 

 

 

 

 

2. Weź kolejną kartkę. Odrysuj na niej swoją rękę. Dokładnie wytnij. 

3. Wykonaj zgodnie ze zdjęciem:  



  

4. Przylej królika na zewnątrz karki. Doklej trawkę, słoneczko, kwiatki.  

 

 

Kartka z pisankami – pisanka ze stempelków ziemniaka: 



 

[Źródło:  https://mamacarla.pl/12-pomyslow-ozdoby-wielkanocne-diy-dzieci/] 

 

WIELKANOCNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 09 – 14 KWIETNIA 

Zdrowych, Wesołych Świąt! 

 

 



Dla chętnych do wydrukowania:  

pokolorowania, wyklejenia plasteliną, 

pomalowania farbami… 

 



 



 


