
Plik 6 ( 2IV, 3IV, 6IV) 

Miło Cię powitać! 

Bardzo cieszy mnie, że tak pięknie poszło Ci z zadaniami z poprzednich dni. Dzisiaj 

otrzymasz następne: na wtorek, środę i poniedziałek. Pracuj rano - tak, jak w szkole. Wtedy 

Twój umysł jest wypoczęty i praca będzie najbardziej efektywna. Rozkładaj  sobie zadania  w 

czasie, nie rób wszystkiego na raz. Nie siedź zbyt długo przed komputerem. 

Do dzieła! 

 czwartek  2IV : 

 

 Odszukasz w tekście potrzebne informacje, napiszesz zdania o wiosennych 

porządkach Dawida, zastosujesz właściwe znaki interpunkcyjne( kropka, przecinek, 

dwukropek), 

 Będziesz dodawać i odejmować dziesiątkami w zakresie 100, będziesz odróżniać cyfrę 

dziesiątek i cyfrę jedności. 

 Zrobisz porządki w swoim pokoju 

 

Edukacja polonistyczna 

Polecenie 1. 

Otwórz Elementarz cz.3 na str. 51. 

Przeczytaj tekst ,,Szafka skarbów”, zwróć uwagę na przedmioty, jakie Dawid odnalazł w 

swojej szafce i co zamierzał z nich zrobić. 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz w nim: 

Lekcja, 2IV2020 r. 

Temat: Wiosenne porządki 

(Przeczytaj i przepisz zdanie z ramki do zeszytu) ZAPAMIĘTAJ ! 

 
Gdy coś wyliczamy, najpierw stawiamy dwukropek, a kolejne elementy wyliczenia 
oddzielamy od siebie przecinkami.   
 

 



(Przepisz zdania i uzupełnij je brakującymi wyrazami-korzystaj z tekstu ,,Szafka pełna 

skarbów) 

Z głębi szafki Dawid wygarnął: stary………………………… z ……………………. ołówkami, śrubki z 

………………………………, kilkanaście …………………. po czekoladzie, foliowe ………………………., 

zeszłoroczne …………………….., porysowaną …………………. z grami, paczkę pokruszonych 

…………………………….  . 

BARDZO DOBRZE!!! 

 

Przerwa 15- minutowa. Odpocznij, poćwicz, zrób to, na co masz ochotę! 

 

Edukacja matematyczna 

Polecenie 1. 

 Przygotuj dowolne liczmany ( może być makaron, koraliki) 

 Ułóż z liczmanów 3 zbiory, w każdym  po 10 sztuk. 

 Ile masz dziesiątek? 

 Tak. Trzy dziesiątki. W liczbie 30 są 3 dziesiątki i zero jedności. 

 Ułóż 5 zbiorów, w każdym  po 10 sztuk. Ile to dziesiątek i jedności? 

 Zgadza się:  50 to 5 dziesiątek i 0 jedności.  

Polecenie 2. 

Posprzątaj liczmany. Otwórz zeszyt do matematyki 

W zeszycie zapisz: 

Lekcja, 2IV 2020r. 

Temat: Dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami 

(przygotuj kredki) 

Zad.1  

Narysuj w zeszycie sznur koralików: 10 czerwonych, 10 zielonych, 10 niebieskich, 10 żółtych 

                  dziesiątki 4     jedności 0 

Narysuj jeszcze jeden sznur koralików: 

10 czerwonych, 10 zielonych, 10 niebieskich, 10 żółtych, 10 brązowych 



              dziesiątki………….     jedności……. 

Zad.2  Jakie to liczby? Zapisz je w zeszycie i odczytaj: 

 3 dziesiątki 7jedności 

 7 dziesiątek 3 jedności 

 2 jedności 2 dziesiątki  

 6 dziesiątek 0 jedności 

 9 jedności 5 dziesiątek 

 8 dziesiątek 8 jedności 

 4 jedności 8 dziesiątek 

 0 dziesiątek 7 jedności 

Zad.3 Licz kolejno i  kolejne liczby zapisuj w zeszycie. 

 od 30 do 42, 

  od 56 do 70,  

 od 89 do 100.  

 od 100  do 71. Kolejne liczby zapisuj w zeszycie. 

Zad. 4 Przepisz do zeszytu i oblicz: 

30+5=                                  35-5=                         35-30= 

60+2=                                  62-2=                         62-60= 

90+7=                                  97-7=                        97-90= 

44+4=                                  48-4=                        48-44= 

Co zauważasz? Tak, liczby się powtarzają! Odejmowanie jest odwrotnością dodawania. 

 

 

Zad.5  Przeczytaj treść zadania , rozwiązanie i odpowiedź zapisz w zeszycie 

W gospodarstwie wuja Jana jest 40 kóz czarnych i 8 kóz białych. Ile jest razem kóz w tym 

stadzie? 

…………………………………… 

Odp. Razem……………………………. 

Wiosną wujek planuje dokupić 10 kóz. Ile będzie miał wtedy kóz? 



……………………………… 

Odp. Wiosną będzie……………………………. 

 

Edukacja społeczna 

Masz teraz bardzo ważne zadanie. Pomyśl, co możesz posprzątać, poukładać, zmienić.  

Weź dobry przykład z Dawida z czytanki  ,,Szafka skarbów”. Ciekawe czy znajdziesz dużo 

niepotrzebnych rzeczy. A może niektóre też do czegoś Cię zainspirują? 

 

Pochwal się swoją pracą przed Rodzicami. Na pewno się im spodoba! 

 

 

 

 

Piątek  3IV 

 

 obejrzysz filmik edukacyjny, 

 dowiesz się co to jest powódź i dlaczego może być groźna, jak można pomagać 

powodzianom, 

 Ustnie stworzysz opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, 

 rozwiążesz działania wymagające obliczeń pieniężnych, 

 wykonasz  świąteczną ozdobę  

edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna 

Polecenie 1. 

 Obejrzyj na komputerze filmik ,,Powódź-niebezpieczna wielka woda”- Scholaris. 

 Zwróć uwagę na przyczyny powodzi, jej skutki dla środowiska oraz jakie służby są 

zaangażowane podczas powodzi (na końcu filmiku). 

Polecenie 2. 

Poproś kogoś dorosłego, by Ci przeczytał opowiadanie Hanny Zdzitowieckiej ,,Powódź”- 

Elementarz cz.3, str. 53-54. W trakcie czytania zwróć uwagę na to, 



1. Co obudziło Asię? 

2. Jak wyglądała Wisła po wysadzeniu kry lodowej przez saperów? 

3. Co się dzieje, gdy woda zalewa domy i zabudowania gospodarskie? 

Porozmawiaj z rodzicami, ewentualnie z dziadkami o dużej powodzi, która miała miejsce na 

naszym terenie w 1997roku.  Jak ją zapamiętali, co się wtedy działo w Krępie, Zawadzie, 

Janach? 

Polecenie 3. 

Otwórz Elementarz cz.3 na str. 55 

Wykonaj ustnie zadanie 1. –  Opowiedz historyjkę obrazkową o wyprawie Marty do 

supermarketu. 

 

10 MINUT PRZERWY 

 10 PODSKOKÓW 

 10 PZYSIADÓW 

 5 PAJACYKÓW 

 PRZEJDŹ SIĘ PO MIESZKANIU, MOŻESZ COŚ WYPIĆ, ZJEŚĆ 

 UMYJ RĘCE 

 

 

Polecenie 4. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego, zapisz: 

Lekcja, 03.04.2020 r. 

Temat: Powódź- groźna woda 

(przepisz do zeszytu) 

Powódź to klęska żywiołowa. Jej przyczyną są długotrwałe opady deszczu lub nagłe roztopy 

śniegu. Brudna woda  zawiera nieczystości, śmieci, bakterie, zarazki. Niszczy budynki, 

uprawy rolne, jest niebezpieczna dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Powodzianom pomaga 

wojsko, straż pożarna, policja. 

 

 



Edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

- przygotuj drobne monety: 

10 monet - 1gr, 

5 monet  2- gr, 

 2 monety 5- 5 gr, 

10 monet -  10 gr,  

5 monet - 20 gr,  

2 monety - 50 gr 

 rozłóż 10 monet  1- groszowych  

    masz 10x1 grosz= 10 groszy 

 

 rozłóż pod spodem 5 monet 2-groszowych 

     masz 5x2 grosze= 10 groszy 

 

 rozłóż 2 monetyx5 groszy 

     masz 2x5 groszy=10 groszy 

 

 ułóż 10 groszy z różnych monet. Jakie to mogą być monety? 

 

 ułóż z różnych monet 20 groszy ( jakie mogą to być monety?) 

 

 

 ułóż z różnych monet 50 groszy 

 

 Zastanów się: skoro na 10 groszy musisz mieć 10 monet jednogroszowych, to ile 

takich monet potrzeba, na 1 zł? 

TAK, PRAWDA. 100 monet, bo : 

1złoty= 100 groszy 

 Posprzątaj. Umyjręce! 



 

Polecenie 2. 

Otwórz Podręcznik do matematyki, kl.2, cz.2 na str. 24 

 Wykonaj ustnie zad. 1 i 2. 

Polecenie 3. 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: 

Lekcja, 03.04.2020 r. 

Temat: Najmniejsze nominały pieniężne 

 

1grosz=1gr               1złoty=1zł 

10x1gr=10 gr 

5x2gr=10 gr 

2x5gr=10 gr 

1złoty=100 gr 

Str. 24, zad. 3 ( w zeszycie) 

Str.24, zad.4 (w zeszycie) 

 

Polecenie 4. 

Pomyśl i rozwiąż ustnie: ( Zadanie dla chętnych, dodatkowe) 

 

 

 



 

Ile to złotych? 

250 gr= 2zł 50 gr 

 

 

 

Ile to groszy? 

4zł30gr= 430 gr 

 

Gratulacje!  

Już teraz możesz śmiało robić zakupy bez obaw, że  się pomylisz! 

 

 

Edukacja techniczna 

Temat: Świąteczna ozdoba 

MOJA PROPOZYCJA: Nie musisz z niej korzystać, jeśli to zbyt trudne. Możesz wykonać inną 

ozdobę świąteczną! 

Wspólnie z mamą lub inna osobą dorosłą zrób pisankę: 

UWAŻAJ, BY SIĘ NIE POPARZYĆ! 



- przygotuj: 2 jajka z białą skorupką( może być też brązowa), grubą świecę, gwoździk, 

barwnik do jajek wielkanocnych lub ugotowane suche łuski po cebuli, stary, mały garnek  

1. Ugotuj na twardo 2 jajka. Poczekaj, aż wystygną. 

2. Postaw na stole grubą świecę, poproś osobę dorosłą, by ją rozpaliła. 

3. Poczekaj, aż z boku knota pojawi się płynny wosk. 

4. Maczaj końcówkę gwoździka w płynnym wosku i maluj na swojej pisance dowolne 

wzory.  

5. Przygotuj barwnik do jajek( osoba dorosła będzie wiedziała, jak to się robi) i zanurz 

pisanki w kolorowym roztworze. 

6. Poczekaj, aż jajka będą kolorowe. Wyjmij je, pozwól im wystygnąć. 

7. Teraz możesz delikatnie małym nożykiem zdrapać wosk ze świecy. Powstałe dzieła 

możesz posmarować delikatnie odrobiną oleju- użyj chusteczki jednorazowej. 

GOTOWE!! 

Jeżeli w Twoim domu jajka maluje się w inny sposób, możesz zrobić pracę po swojemu! 

Możesz też zamiast pisanek wykonać inną ozdobę świąteczną. 

BĘDZIE MI MIŁO, JEŻELI OTRZYMAM TWOJE ZDJĘCIE Z WYKONANĄ OZDOBĄ ŚWIATECZNĄ. 

 

Pozdrawiam Ciebie i całą Twoją Rodzinkę.  

 

 

 

 

Poniedziałek 6IV 

 

 

 przeczytasz wiersz, 

 wykonasz ćwiczenia ortograficzne i językowe,  

 wykonasz wiosenną – świąteczną ozdobę domu 

 nauczysz się śpiewać piosenki 

  

edukacja polonistyczna 



Polecenie 1 

 Otwórz Elementarz cz.3 na str. 56 , 

 Przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej ,,Budki, dudki, bieg, śnieg. Zwróć uwagę 

na wyrazy wyróżnione tłustym drukiem i na litery zaznaczone w nich na zielono. 

 

Jaki nasuwa się wniosek z obserwacji? 

Tak.  W zaznaczonych przykładach wyjaśniona jest pisownia głosek inaczej brzmiących, np. 

żabka- żaba 

Polecenie 2. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego, zapisz w nim: 

Lekcja,06.04.2020 r. 

Temat: Pisownia wyrazów inaczej brzmiących 

( odszukaj w każdej zwrotce wiersza rymowanki i zapisz w zeszycie pary wyrazów, w których 

została wyjaśniona pisownia głosek inaczej brzmiących) 

ZAPAMIĘAJ PISOWNIĘ TYCH WYRAZÓW! 

 

Polecenie 3 

Podaj  własnych  przykłady par wyrazów z wyjaśnioną pisownią: ( zapisz w zeszycie) 

  

paw-pawie 

drąg- drągi 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



Gratulacje! To nie takie straszne. A warto wiedzieć! 

 

Edukacja techniczna 

Temat: Wiosenna – świąteczna ozdoba domu 

 Przygotuj: wazon lub doniczkę wypełnioną ziemią, wiosenne gałązki ( najlepiej, by to 

były gałązki bazi ), kolorowe wstążki, kolorową bibułę 

 Z gałązek ułóż ładną wiązankę i wsadź ja do doniczki czy wazonu, 

 Ozdób ją dostępnymi w komu kolorowymi dodatkami. 

 Możesz z bibuły wykonać małe kwiatki i przytwierdzić je do gałązek albo wykorzystać 

plastikowe jajeczka, sztuczne kwiaty- to, co masz w domu.  

 Wszystko w Twoich rękach.  

Wykonane dzieło na pewno będzie wspaniałą ozdobą Twojego domu! 

 

Edukacja muzyczna 

 

 Włącz na Internecie : youtube Maszeruje wiosna. 

 Posłuchaj jej. 

 Spróbuj kolejno zwrotka po zwrotce nauczyć się jej śpiewać.  

 Wymyśl do niej układ ruchowy i taneczny, pobaw się i potańcz przy muzyce! 

 

Życzę Ci miłej zabawy! 

 

 


