
 

Nauka to też zabawa 

 

Kontynuujemy naszą naukę przez zabawę. 

PRZYPOMINAJKA 

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

Proszę tak zapisywać. Przykład.  

                                                           27.04.2020 rok 

                                                         27 kwietnia 2020 r. 

                                                           27 IV 2020 r. 

                                                             poniedziałek 

                                                                godz. …. 

 

27.04.2020 do 30.04.2020 

27 kwiecień - poniedziałek  

Edukacja matematyczna 

1. Gra „Droga do gniazda” zeszyt ćw. S. 38 – 39 (koło ze spinaczem można 

zastąpić drugą kostką do gry). Zagrać można kilkakrotnie. W ten sposób utrwalamy 

umiejętności rachunku pamięciowego swoich dzieci. 

Sposób udokumentowania zostawiam Państwu do wyboru (np. zdjęcia – karta zapisu, zdjęcia 

podczas gry itd.). 

Otwórz zeszyt ćwiczeń. 

2. Wykonaj zad. 1, 2 s. 48 

 

 

 

 

 



Edukacja polonistyczna 

                 Dziś i jutro będziemy rozwijać zdania. 

 

 

1. Vermilion - Ćwiczymy rozwijanie zdań. Obejrzyj filmik: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=upL7Vv7prQQ  

(układanie zdań do obrazka – wysłuchanie różnych propozycji) 

2. Ułóż i zapisz zdania w zeszycie (filmik zadanie 1) do obrazków. Rozwijamy 

zdania „Gra”, „Je” 

 

 

28 kwiecień – wtorek  

Edukacja matematyczna 

Przez najbliższe trzy dni będziemy utrwalać tabliczkę mnożenia i dzielenia w 

zakresie 30. 

1. Polecam naukę poprzez zabawę z kostkami. Weź dwie kostki i nimi rzuć. 

Oblicz liczbę kropek na każdej kostce i pomnóż je przez siebie. 

2. Pomysły można też usłyszeć i zobaczyć w filmiku ”Wykorzystanie kości na 

matematyce”  (cz.1), (cz. 2) – inspiracje – podaję link 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jfxdi6IBMk 

https://www.youtube.com/watch?v=upL7Vv7prQQ
https://www.youtube.com/watch?v=0Jfxdi6IBMk


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

 

Otwórz zeszyt ćwiczeń. 

3. Wykonaj zad. 5 s. 47 

4. Wykonaj zad. 3 s. 48 

5. Wykonaj zad. 6 s. 49 

 

Edukacja polonistyczna 

   Nadal będziemy rozwijać zdania.  

1. Vermilion – Klasa 2 - Ćwiczymy rozwijanie zdań. Obejrzyj filmik: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFnARfR1YHQ 

 (układanie zdań – wysłuchanie różnych propozycji) 

2. Ułóż i zapisz zdania w zeszycie (filmik zadanie 1). Rozwijamy zdania 

„Chomik je”, „Kasia tańczy” 

 

Zajęcia komputerowe 

Napisz zdanie w programie Word (lub innym) na komputerze lub tablecie:  

Adam lubi lody. Tola bawi się z Karoliną.  

Proszę o zdjęcie wykonanego zadania (może być zdjęcie monitora lub 

wydruku). 

29 kwiecień – środa 

Edukacja matematyczna  

Utrwalamy tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 30. 



1. Weź dwie kostki i nimi rzuć. Oblicz liczbę kropek na każdej kostce i pomnóż je 

przez siebie. Czynność powtórz 10 razy (w klasie wykonywaliśmy to 

ćwiczenie). 

Ćwiczymy na następującej stronie: 

 

 

https://www.matzoo.pl/  klasa 2 Tabliczka mnożenia w zakresie 30 

Najlepiej codziennie 15 - 20 minut. 

2. Wykonaj zad. 1, 2, 3 ze strony 4 w zeszycie ćwiczeń nr 5 (edukacja 

matematyczna) 

 

Edukacja polonistyczna 

Święta majowe 

1. Przeczytaj wiersz Jerzego Ficowskiego „Maj” – Podręcznik nr 5 s. 3. Naucz się 

tego wiersza na pamięć. Termin – 6 maj (powiesz mi ten wiersz przez telefon – 

tryb głośny).  

2. Wykonaj ćw. 2 na s. 3 w zeszycie ćwiczeń nr 5 (edukacja polonistyczna).  

Edukacja techniczna 

Patriotyczny kwiatek 

1. Przygotować: kartkę A4, słomkę, czerwone kółko, klej. 

2. Wykonanie:  

kartkę A4 składamy brzegiem krótszym do dłuższego i odcinamy powstały 

pasek, w ten sposób powstanie kwadrat. Kwadrat składamy na pół, znowu na 

pół i jeszcze 2 razy na pół. Następnie nożyczkami obcinamy brzegi zaokrąglając 

je. Rozkładamy wycinankę i na środku przyklejamy czerwone kółko. Potem z 

tyłu kwiatka przyklejamy słomkę taśmą klejącą, ewentualnie drugim kółkiem 

czerwonym. 

 

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


30 kwiecień – czwartek 

 

Edukacja matematyczna 

      Nadal utrwalamy mnożenie i dzielenie w zakresie 30. 

1. Weź dwie kostki i nimi rzuć. Oblicz liczbę kropek na każdej kostce i pomnóż je 

przez siebie. Czynność powtórz 10 razy (w klasie wykonywaliśmy to 

ćwiczenie). 

2. Ćwiczymy na następującej stronie:  

 

 

https://www.matzoo.pl/  klasa 2 Tabliczka mnożenia w zakresie 30 

Najlepiej codziennie 15 - 20 minut. 

3. Wykonaj zad. 4, 5 i 6 ze strony 4 w zeszycie ćwiczeń nr 5 (edukacja 

matematyczna) 

Edukacja polonistyczna 

Święta majowe 

4. Przeczytaj tekst „Flaga Polski” – Podręcznik nr 5 s. 4.   

5. Wykonaj ćw. 1 na s. 3 w zeszycie ćwiczeń nr 5 (edukacja polonistyczna) wraz z 

kropką – zapisać w zeszycie.  

 

Edukacja techniczna 

FLAGA POLSKI 

1. Przygotować ½ kartki A4, czerwony papier (bibuła, krepina), słomkę, klej, 

nożyczki. 

2. Wykonanie:  

kartkę A4 przecinamy na pół, następnie jedną z połówek dzielimy kreską na 

2 równe części. Czerwony papier rozrywamy na drobne kawałki. Następnie 

przyklejamy na dolnej części dosyć dokładnie zakrywając białe miejsca. 

Brzeg kartki smarujemy klejem i przyklejamy słomkę lekko zwijając papier. 

Flaga gotowa. 

 

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


Wychowanie fizyczne 

 

 Bieg w miejscu (60 sek) 

    Skoki do przodu i do tyłu (30 sek) 

 Skoki na boki (30 sek) 

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

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

 Krążenia głowy (30 sek) 

 Krążenia bioder (30 sek) 

 Krążenia nadgarstków i kostek (30 sek) 

 Skłony w siadzie do nóg złączonych (10 powtórzeń) 

 Skłony w siadzie do rozkroku (po 10 powtórzeń do każdej nogi i do 

środka) 

 Foczka (3x po 10 sek) 

       

 Koci grzbiet (10 sek) 

 

 Mostek (5 powtórzeń, po każdym skłon) 

 Leżenie na brzuchu z uniesionymi rękoma i nogami (3x po 10 sek) 

 

 

 

 

 

 

https://www.hellozdrowie.pl/wp-content/uploads/2019/10/img_9042-1140x570.jpg
https://poradyfit.pl/wp-content/uploads/2018/11/kjutio316g0j25dv.jpg


 

 

 

 

 


