
Plik 10.( 23IV, 24IV, 27IV) 

Czwartek 23IV 

 wykonasz ćwiczenia wzbogacające język, 

 obejrzysz filmy edukacyjne, 

 dowiesz się co to jest ogród i pole, 

 omówisz czynności związane z pracą rolnika,  

 wykonasz dekorację ,,Roślinki słoiku” 

 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna 

Polecenie 1. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego, zapisz w nim: Lekcja, 23.04.2020 r. 

Temat: Wiosenne prace w polu i w ogrodzie 

Polecenie 2. 

Przeczytaj wyjaśnienie pojęć: 

rola - pole uprawne 

ogród - miejsce przeznaczone do uprawy roślin, zwłaszcza warzywnych i ozdobnych 

Polecenie 3.  

Przeczytaj wyrazy z ramki. Podziel je na rodziny i zapisz w zeszycie: 

 
ogródek,  ogród, ogrodniczy, rolnictwo, ogrodnik, rolnik, rolniczy, ogrodowy, rolny,  ogrodnictwo 
 

 

rola: ……………………… , ……………………., ……………………., ………………………. 

ogród: …………………….., ……………………., ………………………, ………………………, ……………………., …………………… 

 

Polecenie 4. 

Obejrzyj dwa filmiki:  

https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8Lg    - ,,Wiosna w polu” 

https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo   ,,Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 1 – Ogród” 

  

Zwróć uwagę na zwierzęta żyjące na polu i w ogrodzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8Lg
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo


Polecenie 5. 

 Zaloguj się do e-podręczników, wybierz Elementarz kl.2, cz.3. Otwórz na str. 72 

 Obejrzyj zdjęcia, przeczytaj nazwy czynności, jakie wykonuje rolnik. 

Polecenie 6. 

W zeszycie napisz zdania, uzupełniając je wyrazami z ramki. 

 
bronowanie, sianie, rozrzucanie, oranie 

 

 

1. ………………………….. to cięcie i odwracanie ziemi pługiem. 

2. ………………………….. to spulchnianie ziemi specjalną maszyną. 

3. …………………………… zboża do przygotowanej ziemi. 

4. ………………………… nawozu na polu. 

 

Polecenie 7. 

 Przeczytaj wyrazy i połącz je w pary. 

usuwać 
przycinać 
podlewać 
grabić 
wytyczać 

grządki 
sadzonki 
ziemię 
gałęzie 
chwasty 

 

 Dokończ zdanie korzystając z tych par wyrazów i przepisz je do zeszytu. 

 

Wiosną w ogrodzie trzeba: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Polecenie 8. 

Zrób zdjęcie tego zadania  (Polecenie 7.) i prześlij mi do oceny. 

 15 MINUT PRZERWY 

Polecenie 9. Przypomnij sobie jakie rodzaje roślin uprawia się na polu. Obejrzyj film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM   ,,Rośliny uprawne” 

https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM


edukacja techniczna 

 

Temat: ,,Roślinki słoiku” 

 

 dzisiaj wykonasz z dostępnych Ci materiałów dekorację ,,Roślinki słoiku”,   

 musisz się do tego zadania przygotować, 

 najpierw obejrzyj  dwa krótkie filmiki z propozycjami wykonania zadania. 

LINKI : 

https://www.youtube.com/watch?v=hFd2BCjtivQ   ,,DIY - Garden In A Jar - Eternal Green 

Terrarium” 

https://www.youtube.com/watch?v=0vNpysbDIXc  ,,Jak zrobić kompozycję w stylu las w szkle” 

 Zastanów się,  jakie masz materiały, przygotuj  je. 

 Możecie wybrać się do lasu, do ogródka, na drogę…. Tam na pewno znajdzie się wiele ciekawych roślin, 

kamyków. 

 Wykonajcie pracę według własnego pomysłu. 

POCHWAL  SIĘ  SWOIM  DZIEM.- zdjęcie do oceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek 24IV 

 wykonasz ćwiczenia ortograficzne, 

 poćwiczysz odczytywanie wskazań zegara, rozwiążesz zadania tekstowe, 

 wykonasz doświadczenie przyrodnicze 

 

edukacja polonistyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=hFd2BCjtivQ
https://www.youtube.com/watch?v=0vNpysbDIXc


Polecenie 1. 

 Zaloguj się do e-podręczników, wybierz Elementarz kl.2, cz.3. Otwórz na str. 73. 

 Wykonaj ustnie zadanie 1, str. 73 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 24.04.2020 r. 

Temat: Pisownia wyrazów z rz  po spółgłoskach d i t 

 

 
Po spółgłoskach d i t piszemy rz. 

 
 

Polecenie 3. 

 Z zadania 1., str.73 wypisz wyrazy z zaznaczonymi spółgłoskami d i t 

 W zeszycie wykonaj zad. 2, str.73. 

Polecenie 4. 

 Z zapisanych wyrazów  wybierz 6 i ułóż z nimi długie zdania- co najmniej  

siedmiowyrazowe. 

 

SAMODZIELNIE  UŁOŻONE  i zapisane zdania proszę przesłać  DO OCENY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



edukacja matematyczna 

Polecenie 1. 

 Przygotuj zegarek, najlepiej średniej wielkości( budzik, zegar ścienny) – ze wskazówkami. 

 Popatrz, która wskazówka na Twoim zegarze wskazuje godziny, a która minuty. 

 Przypomnij sobie jak wyglądają wskazówki, gdy zegar pokazuje pełne godziny, np. 1.00, 3.00, itp. 

 Pamiętaj, że w ciągu doby zegar pokazuje godziny w cyklu 24-godzinnym, czyli: 

1.00 i 13.00   będą wyglądały tak samo, (USTAW TE GODZINY NA SWOIM ZEGARZE) 

2.00 - 14.00 

3.00 – 15.00 

4.00 – 16.00 

5.00 – 17.00 

6.00 – 18.00 

7.00 – 19.00 

8.00 – 20.00 

9.00 – 21.00 

10.00 – 22.00 

11.00 – 23.00 

12.00 – 00.00 

Polecenie 2. 

Zaloguj się do e-podręczników, wybierz Matematyka kl. 2, cz.2. Otwórz na str. 32 

Ustnie wykonaj zad.1., str.32 

Polecenie 3. 

Otwórz zeszyt do matematyki, zapisz: Lekcja, 24.04.2020 r. 

Temat: Odczytujemy godziny. Kwadrans, minuta. 

 

Wykonaj  ustnie zad. 2, 3. Korzystaj ze swojego zegara. 

Polecenie 4. 

W zeszycie wykonaj: 

 zad. 1, str. 33 

zad. 2, str.33 

ustnie- zad.3, str.33 

Zad.4:  

-  to zadanie nie jest z podręcznika ! 

( w zeszycie zapisz tylko rozwiązanie) 



Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00. Lekcja trwa 45 minut, a potem jest przerwa 10 minut. 

 O której godzinie zaczyna się druga lekcja? 

……………………………………. 

O której godzinie się skończy? 

………………………………………. 

Zad. 5 

Pan Jacek po południu prowadzi zajęcia sportowe. Zajęcia rozpoczęły się o 14.15( ustaw zegar). Będą trwały 

2 godziny.  

O której godzinie się zakończą? 

……………………………………… 

Jeżeli pan Jacek skończy zajęcia 15 minut wcześniej, to która będzie godzina? 

……………………………………… 

Zad. 6. 

Karol zaczyna jeść śniadanie o 7.10 ( ustaw na zegarze). Śniadanie zajmuje mu 15 minut. O której godzinie 

skończy jeść? 

………………………………….. 

Jest godzina 8.50 (ustaw na zegarze) . Karol do szkoły powinien wyjść za 10 minut. O której godzinie musi 

wyjść? 

…………………………………. 

Jest godzina 14.35. (ustaw zegar). Karol wróci ze szkoły za 5 minut. Która to będzie godzina? 

……………………………… 

Jest godzina 14.55.(ustaw na zegarze). Karol będzie jadł obiad za 15 minut. O której godzinie? 

……………………………… 

Jest godzina 16.20. Za 10 minut Karol zacznie odrabiać lekcje. O której godzinie? 

……………………………… 

Jest godzina 17.10. Za pół godziny Karol wyjdzie pojeździć na rowerze. O której godzinie pójdzie na rower? 

……………………………. 

Świetna robota!  

Zrób zdjęcie zadaniom:4,5,6. Prześlij do oceny. 



edukacja przyrodnicza 

 Przygotuj dwa pudełka. 

 Do jednego pudełka włóż piasek z piaskownicy, a do drugiego – ziemię z ogrodu lub z lasu. 

 Porównaj wygląd piasku i ziemi. 

 Wykonaj polecenia i zanotuj wyniki w tabeli. 

 

W jaki 
sposób? 

Co zbadać? piasek z 
piaskownicy 

ziemia z 
ogrodu 

 
kolor 

Przyjrzyj się i pokoloruj kółka 
odpowiednimi kredkami. 

 
 

 
 

 
 
wilgotność 

 
Dotknij chusteczkami  
higienicznymi ziemi 
 i piasku. Czy są wilgotne? 

 
TAK   
 
NIE 
 

 
TAK    
 
NIE 
 

 
 
 
 
 
rośliny 

 
Poszukaj fragmentów ROŚLIN 
i narysuj je. 
 
 
 
 
W której próbce było ich 
więcej? 
Zaznacz odpowiednie kółko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zwierzęta 
 
 
 
 

 
Poszukaj zwierząt lub ich 
fragmentów. Narysuj 
najciekawsze znalezisko. 
 
 
 
 
W której próbce było ich 
więcej? Zaznacz odpowiednie 
kółko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pomyśl, gdzie rośliny i zwierzęta znajdują lepsze warunki do życia – w piasku czy w ziemi z ogrodu? 

Dlaczego?     ZRÓB ZDJĘCIE tabeli i WYSLIJ DO OCENY 



Poniedziałek 27 IV 

 przeczytasz wiersz z odpowiednią intonacją 

 utworzysz zdrobnienia podanych wyrazów, wyjaśnisz porównania 

 wykonasz ćwiczenia ortograficzne 

 rozwiążesz zadania tekstowe 

 

edukacja polonistyczna 

Polecenie 1. 

 Zaloguj się do e-podręczników, wybierz Elementarz kl. 2, cz.3. Otwórz na str. 74 – 75. 

 Głośno przeczytaj wiersz, zwróć uwagę na przecinki, kropki, znaki zapytania, wykrzykniki. 

 Czy wszystkie wyrazy są dla ciebie zrozumiałe? Jeśli nie, zapytaj rodziców. 

 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 27.04.2020 r. 

Temat: Dlaczego cielę ogonem miele? 

 

Odszukaj w wierszu i zapisz w zeszycie wszystkie wyrazy rymujące się z wyrazem cielę. 

cielę, ……….., …………., …………………, ……………………., ……………….., ……………………, ………………., …………… 

 

Ustnie odpowiedz na pytania: 

1. Jakie zwierzęta rozmawiały o zachowaniu cielęcia? 

2. Jak wyjaśniały jego zachowanie? 

3. Do czego może służyć cielęciu ogon? 

Polecenie 3. 

Ustnie: 

Połącz pasujące fragmenty rymowanek, tak, żeby powstały zabawne pytania.  

O czym mucha 
 
Dlaczego cielę 
 
Po co krowie 

rogi na głowie? 
 
ogonem miele? 
 
brzęczy nam do ucha? 

 

W zeszycie: 



Zastąp zdrobnienia nazwami dorosłych zwierząt  tak, żeby powstały znane powiedzenia. 

Zapisz każde z nich przy odpowiednim wyjaśnieniu. 

silny jak byczek                                                   chytry jak  lisiątko 

pracowity jak pszczółka                                     uparty jak osiołek 

 

1. ………………………………………………………………….- bardzo przebiegły 

2. ………………………………………………………………… - obdarzony wielką siłą 

3. ………………………………………………………………. – bardzo pracowity 

4. ……………………………………………………………… - niezwykle uparty 

 

 

Połącz wyrazy z ramki w grupy. Zapisz każdą grupę wyrazów według wzoru. Zwróć uwagę na wyróżnione 

litery. 

 

 

cielaczek, koźlę, źrebię, koźlątko, źrebaczek, cielę, źrebiątko, cielątko, koziołek 
 

 

kaczę – kaczątko – kaczuszka 

…………………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………………… 

 

Dobra robota! 

 

 

ZRÓB SOBIE 15 MINUT PRZERWY. 

 

 

 

 



edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

Zaloguj się do e-podręczników, wybierz Matematyka kl.2, cz.2. Otwórz na str. 34 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 27.04.2020 r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych 

 

W zeszycie: 

str. 34, zad. 3 

str.34, zad.4 

str.34, zad.5 

str.34, zad.6 

str. 36, zad. 2 

str.34, zad.3 

 

BRAWO!. Mam nadzieję, że zadania nie były trudne! 

 

 

edukacja plastyczna 

 

Temat: Ilustracja do wiersza ,,Dlaczego cielę ogonem miele? 

1. Obejrzyj filmik  Zwierzęta na wsi część 1 (odgłosy, zagadki, zadania) 

Link:       https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 

2. Narysuj ilustrację do wiersza ,,Dlaczego cielę ogonem miele?” 

 

Miłej pracy! 

 


