
 

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.  

                                                           04.05.2020 rok 

                                                         4 maja 2020 r. 

                                                           4 V 2020 r. 

                                                             poniedziałek 

                                                                godz. …. 

 

Dzień dobry po trzech dniach odpoczynku! Mam nadzieję, że humory dopisują! Spróbujmy 

teraz, Kochani, skupić się na pracy, w miarę możliwości każdego z Was! 

Pamiętamy o wierszu, który uczymy się na pamięć. 

04.05.2020 do 08.05.2020 

04 maj - poniedziałek  

Dzień dobry wiosennie! Zapraszam do wiosennego ogródka. 

 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza 

1. Otwórz podręcznik na s. 60-61. Zapoznacie się z tekstem pt. "Siejemy rzodkiewkę". 

Przeczytaj tekst (kolorowe sylaby) s. 60. Przyjrzyj się ilustracjom i opowiedz co 

przedstawiają. Poproście rodziców o przeczytanie tekstu na s. 61. 

2. A może skusicie się jeszcze na poszerzenie swojej wiedzy w oparciu o film? 

Zachęcam.  

https://www.youtube.com/watch?v=4sPVox12mQY 

3. Postarajcie się teraz w oparciu o przeczytany tekst i obejrzany film, wykonać: 

Ćw. 2, 3 s. 68 (zeszyt ćwiczeń nr 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=wr9evQkPYpQ


Ćw. 4 s. 69 

 

Po tak intensywnym wysiłku umysłowym, dawka ruchu i muzyki. Zachęcam do 

posłuchania i powtarzania ruchów: 

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&fbclid=IwAR1awnB6IPm2B-

iAWbH2Pl8EU3nLcNsfhyajBrGdkmYXmpKm5KRenOPeAh4 

Było przyjemnie? Mam nadzieję, że tak. :) 

Zadanie dla chętnych: załóż uprawę rzodkiewki lub cebuli na parapecie (jeśli masz 

inny pomysł związany z uprawą to zachęcam).  

 

Edukacja matematyczna 

Dzisiaj będziemy utrwalać mnożenie i dzielenie w zakresie 40. 

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

siebie. Czynność powtórz 10 razy. 

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=pCMlXmcNEsE 

 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń. Wykonaj: 

 zad. 2 i 3 s. 52  

zad. 1, 2, 3 i 4 s. 54   

 

Posłuchajcie teraz piosenki o wiośnie: 

https://www.youtube.com/watch?v=PsUlM87APNs 

05 maj – wtorek  

Dziś zabiorę Was na spacerek po ogrodzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&fbclid=IwAR1awnB6IPm2B-iAWbH2Pl8EU3nLcNsfhyajBrGdkmYXmpKm5KRenOPeAh4
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&fbclid=IwAR1awnB6IPm2B-iAWbH2Pl8EU3nLcNsfhyajBrGdkmYXmpKm5KRenOPeAh4
https://www.youtube.com/watch?v=0Jfxdi6IBMk


Edukacja polonistyczna i przyrodnicza 

 

1. Na początek zachęcam do obejrzenia ciekawego filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=17jIqGmKoZg 

Prawda, że świat ogrodu jest barwny i ciekawy?  

2. Proszę, poproście rodziców o przeczytanie głośno inscenizacji pt. "Kto zjadł sałatę?" 

(może uda Wam się, zaprosić innych członków rodziny do jej przeczytania, ponieważ 

występuje kilka postaci). 

Następnie odpowiedz głośno na pytania (pamiętaj, aby odpowiadać pełnymi zdaniami): 

Jakie zwierzęta są bohaterami wiersza? 

Co zginęło ślimakowi? 

Kto pomagał mu w odnalezieniu złodzieja sałaty? 

Otwórz zeszyt ćwiczeń nr 4 

3. Wykonaj ćw. 1 i 2 s. 70 

 

Pamiętaj, aby odpoczywać, robić sobie przerwy. W tym celu, poćwicz przy muzyce. 

https://youtu.be/m2WsGrvCx_w  

Edukacja matematyczna 

Dzisiaj i jutro nauczymy się rozpoznawać i rysować linie proste, krzywe i łamane. 

W tym celu: 

 

1. Otwórz podręcznik s. 116 - zobacz przykłady linii prostych, krzywych i łamanych. 

2. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=a2rnbNDWUOk 

3. Wykonaj zad. 1, 2 , 3 i 4 s. 116 (P) 

Zadanie 3 wykonaj w zeszycie. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń z matematyki cz. 4 

4. Wykonaj zad. 1, 2, 3 s. 56 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17jIqGmKoZg
https://youtu.be/m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=a2rnbNDWUOk


Zajęcia komputerowe 

W napisanych zdaniach (tydzień temu) zmień rodzaj (motyw) czcionki według 

własnego pomysłu. Jak to zrobić – obejrzyj filmik: 

 

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=g3kLXKYQurU 

Podaję przykład: Adam lubi lody. Tola bawi się z Karoliną.  

Proszę o zdjęcie wykonanego zadania (może być zdjęcie monitora lub wydruku). 

 

06 maj – środa 

Dzisiaj poznamy budowę i etapy rozwoju pięknej rośliny. Zapraszam do świata roślin. :) 

 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza 

1. Spróbujcie rozwiązać zagadkę, aby dowiedzieć się jaka roślina będzie gościła na 

dzisiejszych zajęciach: 

Te rośliny cebulowe na rabatce rosną. 

Kwitną pięknie, kolorowo, ale tylko wiosną. 

Wiosna żółte i czerwone plecie z nich dywany, 

a te kwiaty - tak dostojne - zwą się... 

Macie rację, to tulipany. 

2. Proszę, abyście teraz popatrzyli na zdjęcie umieszczone na str. 65 w podręczniku. 

Wykonajcie ustnie polecenie nr 1. 

Na pewno pięknie powiedzieliście, że nad ziemią znajduje się: kwiat, łodyga i liście. 

Natomiast pod ziemią: cebula i korzenie. Gratuluję. :)  

3. Jak na pewno pamiętacie, każdego dnia powinniście ćwiczyć czytanie. Dziś 

proponuję zapoznanie się z tekstem z Podręcznika nr 4 ze s. 66 „Historia pewnej 



rośliny” (kolorowe sylaby). Proszę o przeczytanie s. 67 rodzica. Na podstawie tekstu 

oraz ilustracji, postarajcie się głośno odpowiedzieć na pytania, które Wam proponuję: 

- O jakiej roślinie jest mowa w tekście? 

- Co pozwoliło cebulce zdobyć niezbędne składniki do życia? 

- Jakie inne czynniki potrzebne są roślinie do życia? 

- Podaj etapy rozwoju rośliny. 

- Co dzieje się z rośliną po przekwitnięciu? 

- Jak przyroda wykorzystuje suche części roślin? 

Jeśli się udało, to gratuluję. :) 

Otwórz zeszyt ćwiczeń nr 4 

4. Wykonaj ćw. 4, 5 s.73 

5. Dla chętnych: ćw. 2, 3 s. 72 

Kochani, a teraz proponuję po wysiłku umysłowym, troszkę ruchu: Zumba kids "Toca-

toca" 

https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A 

 

Edukacja matematyczna  

Dzisiaj nadal będziemy rozpoznawać i rysować linie proste, krzywe i łamane.  

1. W tym celu obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=a2rnbNDWUOk 

Postarajcie się zapamiętać, jak wygląda linia prosta, krzywa i łamana. Na podstawie 

rysunku z podręcznika – s. 116, spróbujcie wykonać zadania na s. 57 z ćwiczeń 

matematycznych nr 4. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń z matematyki cz. 4 

2. Wykonaj zad. 4, 5 i 6 s. 57 (dokładnie i starannie rysuj linie proste, krzywe i łamane).  

Na zakończenie zajęć, proponuję Wam pracę plastyczną. W zależności od możliwości 

technicznych, możecie wydrukować kontur tulipana i wykleić plasteliną lub pokolorować 

online. :) 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tulipan 

https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A
https://www.youtube.com/watch?v=a2rnbNDWUOk
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tulipan


07 maj – czwartek 

 

Dzień dobry w czwartkowy poranek. :) 

Zapraszam dziś do niezwykłego ogrodu.  

 

Edukacja matematyczna 

1. Otwórz podręcznik na s. 117 oraz zeszyt ćwiczeń s. 58 – 59. Będą Wam potrzebne 

linijki, bo dziś mierzenie długości odcinków. Pamiętajcie, że odcinek to najkrótsza 

droga między punktami. Przypominam, że mierzenie długości rozpoczynamy od 0 

(zera). 

2. Ustnie wykonaj zadania z podręcznika s. 117. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń nr 4 

3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 58 – 59. Powodzenia! 

 

Kochani, a teraz trochę muzyki w inny sposób. Klikajcie w kolejne nutki. Zobaczcie i 

posłuchajcie, co będzie dalej: 

https://view.genial.ly/5e83196fa8bed70dad0dc892/horizontal-infographic-lists-forte-

i-

piano?fbclid=IwAR0EfUjIYZN1KwrCokJKHCJZSSwTGvqo7snndoG9kf5eGh51N6

oo8S2YQ-Q 

 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza 

1. Otwórz podręcznik na s. 68 i przeczytaj tekst "W hamaku" (kolorowe sylaby). 

Proszę, abyście zapoznali się z treścią wiersza i udzielili głośno odpowiedzi na 

polecenia i pytania pod tekstem wiersza.  

Otwórz zeszyt ćwiczeń nr 4 

2. Wykonaj ćw. 1 i 2 s. 74 

 

Jeśli się udało, to teraz sprawdź. Podaję Ci rozwiązania: 

ćw. 1 str. 74 

czerwony jak burak 

milczeć jak grób 

prosto jak strzała 

spać jak kamień 

Udało się? :) GRATULUJĘ. :) 

 

To teraz spróbuj na podstawie wiersza "W hamaku" uzupełnić porównania.  

https://view.genial.ly/5e83196fa8bed70dad0dc892/horizontal-infographic-lists-forte-i-piano?fbclid=IwAR0EfUjIYZN1KwrCokJKHCJZSSwTGvqo7snndoG9kf5eGh51N6oo8S2YQ-Q
https://view.genial.ly/5e83196fa8bed70dad0dc892/horizontal-infographic-lists-forte-i-piano?fbclid=IwAR0EfUjIYZN1KwrCokJKHCJZSSwTGvqo7snndoG9kf5eGh51N6oo8S2YQ-Q
https://view.genial.ly/5e83196fa8bed70dad0dc892/horizontal-infographic-lists-forte-i-piano?fbclid=IwAR0EfUjIYZN1KwrCokJKHCJZSSwTGvqo7snndoG9kf5eGh51N6oo8S2YQ-Q
https://view.genial.ly/5e83196fa8bed70dad0dc892/horizontal-infographic-lists-forte-i-piano?fbclid=IwAR0EfUjIYZN1KwrCokJKHCJZSSwTGvqo7snndoG9kf5eGh51N6oo8S2YQ-Q


 

A teraz sprawdź: 

Wiszę w hamaku jak w pajęczynie. 

Trawnik płynie jak rzeka. 

Wiszę jak wielki pająk. 

BRAWO. :) 

 

Wychowanie fizyczne 

https://wordwall.net/pl/resource/1121591/wychowanie-fizyczne/lekcja-wf-2- 

 

08 maj - piątek 

Edukacja matematyczna 

 

Dzisiaj utrwalamy sobie rodzaje linii i długość odcinków 

1. Na rozpoczęcie proponuję Wam zadanie ćwiczeniowe w oparciu o poniższy link: 

 

 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/polozenie_63_325 

Otwórz zeszyt ćwiczeń nr 4 

2. Wykonaj zad. 33, 34 s.74 

3. Wykonaj zad. 35 – 37 s. 75 

Przypominam, że mierzyć zaczynamy od 0 (zera). 

Kochani, podaję Wam rozwiązanie zad. 34 ze str. 74. Sprawdźcie nazwy wypisanych przez 

Was odcinków: AB, AE, AF, BE, BF, EF. 

Edukacja polonistyczna 

Otwórz zeszyt ćwiczeń nr 4 

1. Wykonaj ćw. 5. 6 s. 69 

2. Wykonaj papierowego motyla - s. 75 (można coś zmienić). 

 

Pamiętajcie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, poproście Rodziców, aby napisali do mnie 

maila, SMS-a, zadzwonili. Chętnie podpowiem, udzielę wsparcia, pomogę. :) 

https://wordwall.net/pl/resource/1121591/wychowanie-fizyczne/lekcja-wf-2-
https://www.matzoo.pl/klasa2/polozenie_63_325

