
 

Nauka to też zabawa 

 

 

Kontynuujemy naszą naukę przez zabawę. 

PRZYPOMINAJKA 

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

Przykład 

                                                           30.03.2020 rok 

                                                         30 marca 2020 r. 

                                                           30 III 2020 r. 

                                                         poniedziałek 

                                                            godz. …. 

 

30.03.2020 do 03.04.2020 

Od poniedziałku do piątku, będziecie zapisywać czynności dnia.  

Przygotuj: 

- kartkę A4 

- koszulkę albo teczkę 

- ołówek 

- linijkę 

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. 



 

 

 

                                                          „ Przebieg dnia” 

data dzień tygodnia godzina Czynność 

 

30.03.2020 poniedziałek 7.30 wstałem 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

31.03.2020 wtorek   

 

 



 W tej tabeli mają się znaleźć czynności, które wykonujecie w ciągu dnia – 

sami decydujecie co należy wpisać. Do tworzenia Twojego przebiegu dnia 

możesz wykorzystać zwroty, np.: myję zęby, odrabiam lekcje, jem śniadanie, 

bawię się, jem obiad, oglądam bajkę. Nie wymyślamy czynności, zapisujemy 

zgodnie z prawdą (także godzinę).  

 Na każdy dzień narysuj nową tabelę. 

 

30 marzec - poniedziałek  

Dzisiaj poznamy sposoby dodawania liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

1. Otwórz ćwiczenia nr 4 (matematyka) na s. 22 zad. 2 – tu poznasz sposoby 

ułatwiające dodawanie.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=LC1HXAd4OFc 

 

 

 

Polecam I lub II sposób obliczania. 

https://www.youtube.com/watch?v=LC1HXAd4OFc


2. Wykonaj zad.3 s. 23 (zeszyt ćwiczeń nr 4 - matematyka). 

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

odejmowanie w zakresie 20 – poćwicz.  

4. Naucz się czytać i przepisz do zeszytu. 

Lucyna kupiła trzy kolorowe balony. Lucyna 

 dała balony Oli i Adamowi. Balony mają liny.  

 One latają wysoko. 

5. Wykonaj WIOSENNE DRZEWO. 

Przygotuj: kartkę A4, plastelinę - zieloną i brązową, kredki. 

Waszym zadaniem jest: 

Na kartce A4 narysować duże drzewo z licznymi gałęziami. Przygotować z 

plasteliny malutkie kuleczki. Na gałęzie drzewa przyklejać kulki 

jednocześnie je rozcierając palcem, do wyboru zielone lub brązowe. 

Brązowy kolor to pączki wiosenne na drzewie, a zielone to młode listki. 

Przykleić dosyć gęsto żeby drzewo ładnie wyglądało . 

6. Pamiętaj o tabeli – przebieg dnia. 

7. Pamiętaj o utrwalaniu wiersza na pamięć (prośba do tych uczniów, którzy 

jeszcze nie opanowali pamięciowo). 

 

31 marzec – wtorek  

Dzisiaj utrwalamy dodawanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego.  

Jeśli czegoś nie pamiętasz – spójrz na wczorajszą lekcję. 

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

odejmowanie w zakresie 20 – poćwicz. 

2. Przepisz do zeszytu z matematyki. Oblicz wybranym przez siebie sposobem: 

38 + 25 = 

18 + 17 = 

56 + 26 = 

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


72 + 19 = 

35 + 26 = 

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. Naucz się czytać i przepisz do zeszytu. 

Mila ma lalę. Ta lala to Lila. Lila ma loki. 

 Lata osa. I tu lata ta sama osa. Ola ma lale. 

 Te lale to Ela i Ula. Jula lubi soki. Jula pije soki. 

5. Pamiętaj o tabeli – przebieg dnia. 

6. Pamiętaj o utrwalaniu wiersza na pamięć (prośba do tych uczniów, którzy 

jeszcze nie opanowali pamięciowo). 

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


7. Przedstaw siebie w postaci wybranej rośliny lub zwierzątka – narysuj. 

Odpowiedz na pytanie „Dlaczego wybrałeś tę roślinę lub zwierzątko, co 

zadecydowało o tym. Co skłoniło Ciebie, że się porównałeś z tą rośliną lub 

zwierzątkiem”. O zapis odpowiedzi poproś rodzica lub rodzeństwo.  

To zadanie jest na dwa dni – wtorek i środę. 

 

 

1kwiecień – środa 

Nadal utrwalamy dodawanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

Jeśli czegoś nie pamiętasz – spójrz na poniedziałkową lekcję. 

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

odejmowanie w zakresie 20 – poćwicz. 

2. Przepisz do zeszytu z matematyki. Oblicz wybranym przez siebie sposobem: 

39 + 25 = 

28 + 24 = 

46 + 27 = 

52 + 19 = 

33 + 28 = 
 

3. Naucz się czytać i przepisz do zeszytu. 

A ten pies to pies Karola. To pudel Nik.  

Nik nie lubi pola i lasu. Nie kopie nor,  

bo nie umie. On lubi dom.  

4. Przedstaw siebie w postaci wybranej rośliny lub zwierzątka – narysuj. 

Odpowiedz na pytanie „Dlaczego wybrałeś tę roślinę lub zwierzątko, co 

zadecydowało o tym. Co skłoniło Ciebie, że się porównałeś z tą rośliną lub 

zwierzątkiem”. O zapis odpowiedzi poproś rodzica lub rodzeństwo.  

https://www.matzoo.pl/


To zadanie jest na dwa dni – wtorek i środę. 

5. Pamiętaj o tabeli – przebieg dnia. 

 

2kwiecień – czwartek 

Dzisiaj poznajemy baśń Hansa Christiana Andersena „Calineczka” (nasza lektura). 

1. Posłuchaj baśni „Calineczka” audiobook znajduje się (podaję link strony: po 

wejściu na podaną stronę proszę pobrać audiobook) 

https://drive.google.com/open?id=1g2G1Piz6wHokDbeiODh5dIcoBzasViu6 

Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie 

wolnelektury.pl. 

2. Opowiedz baśń własnymi słowami - pomogą Ci sceny treści baśni 

zamieszczone w P. s. 46 – 47. 

3. Wykonaj ćw. 1 i 2 s. 50 – zeszyt ćwiczeń nr 4. (Uzupełnianie metryczki 

lektury. Porządkowanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń w baśni 

oraz wpisywanie ich tytułów).  

4. Przepisz do zeszytu z matematyki. Oblicz wybranym przez siebie sposobem: 

49 + 25 = 

58 + 24 = 

49 + 27 = 

59 + 19 = 

43  28 = 

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

 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) 

 Foczka (3x po 10 sek) 

https://drive.google.com/open?id=1g2G1Piz6wHokDbeiODh5dIcoBzasViu6


 

 Koci grzbiet (10 sek) 

 

 Mostek (5 powtórzeń, po każdym skłon) 

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

6. Pamiętaj o tabeli – przebieg dnia. 

 

2kwiecień – piątek 

Dzisiaj omawiamy baśń Hansa Christiana Andersena „Calineczka” (nasza lektura). 

1. Przypomnij sobie treść baśni – możesz posłuchać jeszcze raz całą baśń. 

2. Wykonaj ćwiczenie 3 i 5 - zeszyt ćwiczeń nr 4 (Dobieranie cech opisujących 

Calineczkę i kreta.). 

3. Ulep Calineczkę z plasteliny albo z ciastoliny. 

4. Przepisz do zeszytu z matematyki. Oblicz wybranym przez siebie sposobem: 

49 + 26 = 

78 + 14 = 

49 + 38 = 

39 + 49 = 

49 + 28 = 

5. Naucz się czytać i przepisz do zeszytu. 

         To rysunek Doroty. Na rysunku kanapa i dywan.  

          Na kanapie Genek, kolega Doroty.  

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


6. Pamiętaj o tabeli - przebieg dnia. 

 

 

 


