
Plik 5. – klasa IIa  (31.03-01.04) 

Drogie Dzieci 

Wiem, że bardzo pilnie pracujecie i uczycie się. To bardzo ważne, jednak Wasze 

zdrowie jest najważniejsze. 

 Pamiętajcie o tym. Wysypiajcie się, zdrowo odżywiajcie, wychodźcie na podwórko 

lub z rodzicami do lasu. Ale nie odwiedzajcie nikogo w domu, nie zapraszajcie gości i 

kolegów. To niebezpieczne ze względów zdrowotnych! 

Ja też chcę trochę o Was zadbać, byście nie musieli zbyt długo siedzieć przed 

komputerami, dlatego postaram się mniej Wam zadawać. 

 Cieszycie się???   

Myślę, że tak! 

Przygotowałam dla Was nowe zadania na dwa dni. 

Wtorek 31.04 

Edukacja matematyczna 

Polecenie1. 

 Przygotuj dowolne liczmany( przedmioty do liczenia)- np. koraliki, makaron 

 Układaj z nich zbiory( kupki) po 10 sztuk w każdym 

 Takich zbiorów 10-elementowych ma być 10 

Polecenie2. 

 Policz głośno zbiory dziesiątkami: dziesięć, dwadzieścia …..i tak do końca. 

 Ile dziesiątek jest ma zbiór 100-elementowy? 

Polecenie 3. 

 Posprzątaj po sobie 

Polecenie 4.  

 Zaloguj się do e-podręczników, wybierz Elementarz klasa 2, cz. 2 

 Otwórz na stronie 22. 

 Ustnie rozwiąż zadanie 1. 

 Przeczytaj zadanie 2. 

Polecenie5. 



Otwórz zeszyt do matematyki 

Zapisz w nim: 

Lekcja, 31.03.2020 r. 

Temat: Tworzymy zbiory 10-elementowe 

( uzupełnij wg wzoru- napisz słownie nazwy liczb, korzystaj z zapisu w podręczniku) 

10- dziesięć 

20- 

30- 

40- 

50- 

60- 

70- 

80- 

90- 

100-sto 

ZAPAMIĘTAJ PISOWNIĘ LICZB OD 10 DO 100 

 

Edukacja plastyczna 

 Jutro na edukacji polonistycznej będziemy opisywać przebiśnieg, dzisiaj: 

 Odszukaj w Internecie jak wyglądają przebiśniegi: w wyszukiwarce wpisz: 

przebiśniegi. Tam znajdziesz dużo wiadomości na ich temat. Ty masz się skupić na 

tym, jak narysować przebiśnieg. 

 Przygotuj: zeszyt do języka polskiego, zapisz w nim: 

 

Lekcja, 30.03.3020 r. 

Temat: Jak wygląda przebiśnieg? 

 

( w zeszycie na połowie strony narysuj przebiśnieg - najładniej jak potrafisz) 

To na tyle! Powodzenia! 

 



Środa 1 IV 2020 r. 

Edukacja polonistyczna 

Polecenie 1. 

 Zaloguj się do e-podręczników, otwórz Elementarz na str. 50. 

 Przyjrzyj się pytaniom umieszczonym po lewej stronie od kwiatka i odpowiedziom. 

 Odczytaj z ramki na niebieskim tle wyrażenia, które wykorzystasz  za chwilę. 

Polecenie 2. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego, zapisz: 

Lekcja,01.04.2020 r. 

Temat: Opisujemy przebiśnieg 

( Wykonaj w zeszycie ćw.2, str.50 –Elementarz) 

 Zwróć uwagę  na wielką literę na początku zdania i na kropkę na końcu. Odpowiedzi 

piszemy w jednym ciągu- jedno zdanie za drugim, nie od nowej linijki. 

 

ODPOCZNIJ, poćwicz, potańcz, przejdź się po podwórku, pobiegaj 

 

Edukacja matematyczna 

Polecenie 1. 

 Otwórz zeszyt do matematyki 

 Zpisz: 

Lekcja, 01.01.2020 r. 

Temat: Liczenie pełnymi dziesiątkami 

Polecenie 2. 

Rozwiąż zadania i zapisz odpowiedzi: 

Zad.1 

 Jest pełną dziesiątką, mniejszą od 50, a większą od 30. Jaka to liczba? 

 Ma 10 dziesiątek. Jaka to liczba? 

 Jest pełną dziesiątką, większą od 7 dziesiątek, a mniejszą od 9 dziesiątek? 

 Ma tyle dziesiątek, ile ty masz palców u jednej dłoni (pomyśl) 

Zad.2. 



Wpisz kolejne brakujące dziesiątki: 

50…..70                   30……50               60……40 

100…., …….70        40……, ……, 70        ……., ……., …….., 100 

Zad.3 

Prababcia Olka za 10 lat będzie obchodziła setne urodziny. Ile ma teraz lat? 

Prababcia……… 

Zad.4 Z zapisanych liczb wypisz  

a) tylko liczby większe od 50. 

b) Tylko liczby mniejsze od 40. 

 

80 100 20 60 10 30 10 70 30 90 60 20 

20 70 10 80 40 50 20 100 50 40 80 100 
90 30 50 50 70 10 80 40 90 10 30 40 

 

Zad.5 

Przepisz liczby i wstaw znaki: <, >, = 

30….60….20…40…10…50…50…100 

Zad.5 

Zapisz i wykonaj obliczenia: 

12+8=                  24+6=                 

22+8=                 34+6=                   

32+8=                 74+6= 

62+8=                  84+6= 

 

GRATULACJE!!! 

 

Edukacja techniczna 

 Dzisiaj wykonasz pracę  ,,Pobudka jeża” 



 Przygotuj: kredki, nożyczki, klej i starą gazetę 

1. Narysuj tułów jeża i dwie łapki( każda kształcie małego półkola). 

2. Gazetę potnij na wąskie trójkąty( kolce jeża) i przyklej je do tułowia. 

3. Kredką dorysuj jeżowi buzię, oczy i pazurki. 

4. Możesz ozdobić pracę dowolnymi elementami. 

 

PIĘKNIE!!! 

Tak wykonanego jeża można sfotografować i  przesłać do mnie. Jeśli nie masz możliwości, 

schowaj do specjalnej teczki. Kiedy wrócimy do szkoły, to przyniesiesz pracę do oceny.  

Serdecznie pozdrawiam! 

 

 

 


