
 

 

 

 

Plik 7. ( 7IV-8IV, 15IV) – kl. IIa 

Witajcie, kochani! 

Bardzo jestem z Was dumna. Zadania z poprzednich dni wykonaliście 

przepięknie, świadczą o tym przesłane zdjęcia i oceny w dzienniku.  Bardzo 

podobały mi się Wasze fotografie razem z pracami. To było bardzo miłe! Mam 

nadzieję, że podczas tworzenia  bardzo dobrze się bawiliście! 

Dziś mam dla Was przygotowane zadania na trzy dni. Od czwartku  9 

kwietnia do wtorku 14 kwietnia będziecie mieli wiosenną przerwę świąteczną, a 

więc odpoczynek od nauki. Jestem pewna, że pomożecie swoim Rodzicom w 

wiosennych domowych porządkach, przygotowaniu dekoracji, pieczeniu ciast i 

gotowaniu.  

 

 

 

 



Wtorek 7IV 

 

 Obejrzysz filmik o zwyczajach wielkanocnych, 

 Wypiszesz w zeszycie nazwy pokarmów, które święci się w Wielką 

Sobotę, 

 Poćwiczysz rozwijanie zdań z wykorzystaniem podanego słownictwa. 

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna 

Polecenie 1. 

 Obejrzyj film ,,Wielkanocne tradycje i zwyczaje ludowe ‘’(filmik 11-

minutowy). 

 Podczas oglądania zwróć uwagę na tradycje wielkanocne i ich znaczenie oraz 

na potrawy wkładane do koszyczka wielkanocnego. 

https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8 ,,Wielkanocne 

tradycje i zwyczaje ludowe”. 

 

Instrukcja wyświetlania linku: Najedź myszką na cały niebieski link, zaznacz go. Kliknij prawym 

klawiszem myszki i zaznacz: KOPIUJ. Zminimalizuj stronę klikając w prawym górnym rogu ekranu na białą 

kreskę, następnie włącz wyszukiwarkę Google i w miejscu, gdzie jest napisane: wyszukaj w Internecie 

najedź kursorem, kliknij znów prawym klawiszem myszki . Teraz zaznacz WKLEJ. Pojawi się link do filmu. 

Kliknij w Szukaj w Google. Otwórz film ,,Wielkanocne tradycje i zwyczaje ludowe”. 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: 

Lekcja, 7IV2020 r. 

Temat: Tradycje wielkanocne 

 

Wielkanoc to święta obchodzone w tradycji chrześcijańskiej na pamiątkę 

ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana Jezusa.  

Nie wszędzie są takie same tradycje. A i nie każdy to święto obchodzi. Nie należy 

się temu dziwić ani oceniać.  

https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8


 

W Wielką Sobotę święcimy: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

Bardzo dobrze!   Możesz zamknąć zeszyt.  

 

PRZERWA 

 Zrób: 

  10 pajacyków,  

 10 przysiadów, 

  10 krążeń ramionami w przód 

  i 10 krążeń ramionami w tył. 

Pięknie! 

 

Polecenie 3. 

 Zaloguj się do e-podręczników. Otwórz Elementarz kl.2, cz.3 na str. 52. 

 Przypomnij sobie na czym polega rozwijanie zdań, czyli tworzenie zdań 

długich . 

 Ustnie wykonaj ćwiczenie 1., str. 52 w Elementarzu. 



 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego.  

Zostaw jedną linijkę odstępu pod poprzednim zapisem. 

 Po kolei zapisuj zaznaczone poniżej zielonym tuszem zdania i rozwijaj je. 

Możesz zapisać od razu rozwinięte zdanie 

Przykład: 

 Zeszyt leży. 

 Zapisany zeszyt do języka angielskiego leży na półce w pokoju Ani. 

 

ZDANIA DO ROZWINIĘCIA PRZEZ CIEBIE:  

 

Tomek bawi się. 

……………………………. 

Ewa piecze. 

…………………………… 

Zuzia  gra. 

………………………….. 

 

ŚWIETNA PRACA.  

 

Edukacja muzyczna 

Teraz możesz sobie włączyć na youtube piosenkę  ,,Śpiewające Brzdące - Gdacze 

kura: Ko, Ko, Ko - Piosenki dla dzieci ‘’ 

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

 To wesoła piosenka, są w niej napisy ze słowami. Pośpiewaj z kurką, 

zatańcz. Jeżeli na tej stronie znajdziesz jeszcze inne, interesujące Cię 

śpiewanki wielkanocne, to się cieszę. 

 



Środa 8 IV 

 

 Wykonasz kartkę świąteczną, 

 Ułożysz i napiszesz życzenia świąteczne dla swoich rodziców 

 

edukacja plastyczna, techniczna 

 

Temat: Kartka świąteczna 

 

Polecenie 1. 

Przygotuj: 

 kartkę z bloku -  może być kolorowa  

 kredki 

 możesz wykorzystać kolorowy papier, wycinanki, nożyczki, klej, kolorowe 

obrazki z czasopism, naklejki…. Wszystko w Twoich rękach ! 

 

Polecenie 2.  

1. Kartkę z bloku złóż na pół. 

2. Na pierwszej stronie wykonaj (narysuj, wytnij i wklej) świąteczny obrazek. 

Powinien kojarzyć się z Wielkanocą. Mogą to być: zajączek, kurczaczki, 

pisanki, palma wielkanocna, zielony bukszpan. Pomyśl. Na pewno 

wykonasz kartkę przepięknie. 

3. Na dole kartki zrób napis: 

 

Wesołego Alleluja! 

 

 

 

 



edukacja polonistyczna 

 

Temat: Układamy i zapisujemy świąteczne życzenia 

 

Polecenie 1. 

Przypomnij sobie, co musisz napisać w treści życzeń: 

- z jakiej okazji, 

- dla kogo,  

- czego się życzy, 

- kto składa życzenia. 

Na dole kartki musisz zapisać miejscowość i datę. 

 

Polecenie 2. 

Na brudno (na próbę) zredaguj (ułóż)  i zapisz treść świątecznych życzeń dla 

rodziców. 

Sprawdź, czy wszystkie wiadomości są w niej zawarte. 

Polecenie 3. 

Otwórz wykonaną przez Ciebie kartkę świąteczną i po prawej stronie, na środku  

zapisz świąteczne życzenia dla swoich rodziców.  

Jeśli masz ochotę, to możesz jeszcze ozdobić swoje dzieło! 

 

Zdjęcia obu stron pracy – do oceny: edukacja plastyczna- str.1. i edukacja 

polonistyczna – str. 2. 

 

 



Środa 15 IV 

 

 Przypomnisz sobie jak wyznacza się wagę towarów, dowiesz się , co to jest 

dekagram. 

 Poznasz wyrazy z h. 

 Obejrzysz film ,,Było sobie życie- Oko” 

 

 

edukacja matematyczna 

 

Dzisiaj utrwalisz sobie jak wyznacza się wagę (ciężar) niektórych towarów. 

Ponieważ nie masz wagi szalkowej i odważników, włącz sobie filmik, w 

którym  Kaczor Donald przypomni CI jak ona działa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzVrlCYfMrA ,,Kaczor Donald- jak 

działa waga. Nauka dla dzieci” 

 

Teraz przypomnimy sobie, jakich odważników używamy do ważenia 

towarów: 

1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g   

 

100 gramów = 10 dekagramów 

 

1 dag, 2 dag, 5 dag, 10 dag, 20 dag, 50 dag (pół kg), 1 kg (czyli 100 dag), 

2kg, 5kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg 

 

Jak się domyślasz, na kilogramy waży się coś, czego jest dość dużo- 

owoce, warzywa, mąkę, cukier i wiele innych.   

 

Ale drobne produkty, np. cukierki, ciastka, orzeszki… ważymy na gramy 

albo na dekagramy. 

 

Polecenie 1.  

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


 Przeczytaj na opakowaniach dostępnych Ci produktów spożywczych, 

jaką wagę mają zapisaną. 

Ja znalazłam : 

czekoladę- 100 g =10 dag 

ketchup 450g = 45 dag – prawie pół kg 

masło 200g = 20 dag 

 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: 

Lekcja, 15 IV 

Temat: Waga towarów. Dekagram 

 

Gram – g 

Dekagram – dag 

Kilogram – kg 

 

 10 dag = 100g 

1 kg = 100 dag 

 

Zad. 1. 

Napisz ile dag ważą dowolne, wybrane przez Ciebie produkty(wagę odczytasz na 

opakowaniu), np.: 

- cukierki 150g = 15 dag 

- ciasteczka …………… 

-…… 

-…… 



-…… 

-……. 

Pięknie! 

 

Łatwo jest odczytać wagę przedmiotów z opakowania. Ale oto trochę trudniejsze 

zadanie. Włącz filmik i przeanalizuj, co w nim pokazano: 

https://www.youtube.com/watch?v=URrJIkghw5Y- ,,Określenie wagi 

przedmiotów” 

Teraz możesz wykonać zadanie następne: 

Zad. 2 

Ile to razem? 

 50 dag +20 dag +5 dag = ….. dag 

 10 dag+ 50 dag + 2 dag = …. dag 

 2 kg + 5 kg + 20 dag = ……kg ……dag 

 10 kg + 10 dag + 20 dag + 1 dag = …. kg ….dag 

 

 

Zad. 3. Uzupełnij obliczenia w tabeli. 

BYŁO ZUŻYTO ZOSTAŁO 

Cukier 1kg 30 dag ………………… 

Masło 25 dag ……………… 8 dag 

Kakao …………… 18 dag 12 dag 

Mąka ………….. 1 kg 50 dag 

Ser 75 dag 70 dag …………… 

 

Zad.4 

Zaloguj się do e-podręczników. Wybierz: Matematyka kl.2, cz.2, otwórz na 

stronie 27.  

Wykonaj i zapisz w zeszycie: 

https://www.youtube.com/watch?v=URrJIkghw5Y-


 

zad. 3, str. 27  Ile dekagramów ważą kulki na zielonych wagach? 

- niebieskie- ….. dag 

- fioletowe - ….. dag 

- różowe ….. dag 

- brązowe …… dag 

- czerwone …… dag 

- żółte …. dag 

 

Zad. 5, str. 27: 

5kg + 5 kg + 2 kg +2 kg + 2 kg+ 2 kg+ 2 kg  =…… kg 

Berta waży…... kg.  

 

BRAWO!!! To całkiem proste! 

 

Zadanie DLA CHĘTNYCH - dodatkowe: 

 

Zadanie – zabawa dla utrwalenia. Obejrzyj króciutki filmik: 

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

,,Wagi i ważenie. Zadania” 

 

Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zabawa była interesująca! 

 

 

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


 

CZAS NA PRZERWĘ! CO NAJMNIEJ 10 – MINUTOWĄ! 

 ZJEDZ DRUGIE ŚNIADANIE,  

 POTAŃCZ PRZY ULUBIONEJ MUZYCE, 

 POĆWICZ - TO, CO LUBISZ 

 

edukacja polonistyczna 

 

Dzisiaj poznasz wyrazy, w których zawsze piszemy h, a nie ch 

 

Polecenie 1. 

Zaloguj się do e-podręczników. Wybierz Elementarz, kl. 2, cz. 3, otwórz na str. 

58. 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: 

Lekcja, 15 IV 2020 r. 

Temat: Pisownia wyrazów z h 

 

 (przeczytaj pary wyrazów w kolorowych ramkach , przepisz je do zeszytu, 

zaznacz litery, którymi różnią się wyrazy w parach :  wyrazy z h ) 

 

 Przeczytaj wierszyk ( 3 zwrotki), a w zeszycie zapisz wszystkie wyrazy, 

których w tym wierszyku brakuje (miejsca wykropkowane). 

-……………, …………………, …………………., ……………….., 

……………………, ……………………  

 

ZAPAMIĘTAJ TE WYRAZY! 

 



 

edukacja przyrodnicza 

 

Obejrzyj filmik 25- minutowy ,,Było Sobie Życie - 11 OKO” 

Zwróć uwagę na to, dlaczego oko widzi, jak należy o nie dbać.  

https://www.dailymotion.com/video/x7fezo1  

Miłego oglądania! 

 

 

 

Na tym kończę pisanie zadań. 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Dzieciom,  Rodzicom, 

Rodzeństwu, Dziadkom życzę dużo spokoju i wszystkiego, co sobie wymarzą. 

Pozdrawiam Was serdecznie.   

Zostańcie w domach! 

W. G. 

Dekagram – dag 

https://www.dailymotion.com/video/x7fezo1


 


