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Plik 8. ( 16IV, 17IV, 20IV) 

 

Witajcie po wiosennej przerwie świątecznej! 

Mam nadzieję, że odpoczęliście od nauki oraz, że jesteście wszyscy zdrowi.  

Napracowaliście się przy zadaniach, jakie dla Was przygotowałam. Patrząc 

na zdjęcia, jakie mi przysłaliście, można sądzić, że sprawiły Wam frajdę i 

przyjemność. Świadczą o tym wspaniałe oceny! 

Już wiele prac oceniłam, czekam jeszcze na resztę. Nie zapominamy się 

pochwalić!  

 

A teraz, do dzieła! 

 

Czwartek 16.04 

 

 Ułożysz i napiszesz opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, z 

wykorzystaniem podanych czasowników i pytań. 

 Zastanowisz się, jakie uczucia towarzyszyły Helence. 

 Będziesz dodawać i odejmować w zakresie 100. 
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Edukacja polonistyczna, społeczna 

 

Polecenie 1. 

UWAŻNIE PRZECZYTAJ! 

 

opowiadanie – krótki utwór literacki o prostej akcji, niewielkich 
rozmiarach, najczęściej jednowątkowej fabule, pisany prozą.  
 

 

Dzisiaj nauczysz się układać i zapisywać opowiadanie o przygodzie Helenki.  

Ułatwią ci podpowiedzi: 

 ilustracje do historyjki obrazkowej,  pytania  oraz czasowniki (nazwy czynności), 

które musisz użyć podczas opowiadania. 

 

Musisz wiedzieć, że:  

Opowiadanie składa się z trzech części: 

I. Wstęp  

 tu wprowadzasz słuchacza do tematu, musisz napisać ,,Od czego się 

zaczęło?” 

 możesz użyć wyrazów: pewnego dnia, w piątek rano, był wczesny ranek… 

 

II. Rozwinięcie 

 w tej części opisz cały przebieg wydarzeń - całą przygodę dziewczynki, 

     czyli ,,Co wydarzyło się później?”, jeszcze później, i jeszcze później…. 

  możesz użyć wyrazów: następnie, najpierw,  potem, po chwili, później... 
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III. Zakończenie 

 tutaj odpowiedz na pytanie ,,Jak się skończyła przygoda Helenki?” 

 możesz użyć wyrazu, np. na końcu, przygoda zakończyła się ….. 

. 

Ważne wskazówki: 

1. Podczas pisania opowiadania używaj wszystkich czasowników, które 

znajdziesz obok obrazków. Staraj się, by nie powtarzać ciągle tych samych wyrazów, np. 

Helenka, Helence… Używaj wyrazów zamiennie: ona, jej, dziewczynka, … . Postaraj się.  

2. Nie zapisuj nazw części ( wstęp, rozwinięcie, zakończenie), ale każdą 

część zaczynaj pisać od nowej linijki i od akapitu    (akapit- odstęp ok. 2cm od 

brzegu kartki).  

Ja stosowałam akapity przy pisaniu wstępu do Pliku 8.– str.1 (są 3 akapity ) 

 

Polecenie 2. 

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

stronie 60. 

 Przyjrzyj się czterem ilustracjom oraz czasownikom, które zostały obok 

nich zapisane.  

 

Polecenie 3.  

 Spróbuj powiedzieć ustnie co się wydarzyło. 

 Przygotuj brudnopis lub dużą kartkę w kratkę.  

 Wymyśl tytuł opowiadania i zapisz go na górze kartki. 

 Układaj kolejno zdania do opowiadania i je zapisuj na kartce (akapit przed 

wstępem, akapit przed rozwinięciem i akapit przed zakończeniem). 

 Kiedy już będzie gotowe całe opowiadanie, zrób sobie PRERWĘ 

Poćwicz: 

1. 10 pajacyków,  

2. 10 przysiadów,  
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3. 10 krążeń tułowiem w prawo i 10 w lewo, 

4. 10 powolnych wymachów wyprostowanych ramion bokiem nad głowę - 

wdech, w dół-wydech ( jakbyśmy robili orła na śniegu). 

5. Napij się czegoś. 

6. Zrób sobie 15 minut przerwy. 

Polecenie 4. 

 Przeczytaj na głos swoje opowiadanie, sprawdź, czy wszystkie czasowniki 

zostały zastosowane, czy wyrazy się nie powtarzają, czy nie ma błędów. 

 

Polecenie 5. 

 Na dużej kartce papieru w kratkę ładnie przepisz opowiadanie. 

Ponieważ pisania jest dużo, podczas pracy możesz robić sobie przerwy.  

 Przepisane opowiadanie proszę sfotografować i zdjęcie 

przesłać do oceny. Przysyłanie zdjęć – do piątku 17.04 2020 

r. do godz. 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edukacja matematyczna 
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Dzisiaj poznamy łatwy sposób dodawania liczb.  

Polecenie 1. 

Przeczytaj i przeanalizuj zasadę, według jakiej wykonane są działania: 

Zad. 1. 

IIIIIIIIII     IIIIIIIIII     IIIIIIIIII     IIIIIIIIII    II  +   IIIII   

42 + 5 = 40 + 2 + 5 = 40 + 7 = 47   

Zad.2 

IIIIIIIIII   IIIIIIIIII   IIIIIIIIII   IIIIIIIIIII   IIIIIIIIII   III  +  IIIIII    

53 + 6 = 50 + 3 + 6 = 50 + 9 = 59    

 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz : Lekcja, 16.04.2020 r. 

Temat: Dodawanie liczb w zakresie 100 

 

Wykonaj obliczenia  w zeszycie wg podanego wyżej wzoru 

Zad. 1 

45 + 3 = 40 + 5 + 3 = 40 + 8 = 48 

71 + 6 = 

24 + 2 = 

83 + 4 = 

55 + 1 = 
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44 + 4 = 

23 + 6 = 

33 + 4 = 

81 + 8 = 

51 + 3 = 

62 + 5 = 

11 + 3 = 

93 + 3 = 

 

Zad. 2 (zapisuj tylko to, co napisałam niebieskim kolorem) 

Franek zapłacił za grę  57 zł. Zostało mu 2 zł reszty. Ile pieniędzy miał na zakupy? 

 Rozwiązanie:                               ……………………………………. 

Odpowiedź: Franek miał na zakupy       ………. zł 

 

Ela miała 50 zł. Za kredki zapłaciła 20 zł. Ile dostała reszty? 

Rozwiązanie:                 ………………………………………………….. 

Odp. Ela dostała ………………….. reszty. 

 

 

Gratulacje!   

Możesz poprosić rodziców o nagrodę! 

Piątek 17.04 
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 Przeczytasz na głos tekst  i ocenisz zachowanie jego bohaterów. 

 Dowiesz się, jak przygotować rower do jazdy. 

 Rozwiążesz zadania wymagające obliczania objętości płynów. 

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna 

Polecenie 1. 

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

stronie 62-63. 

 Przeczytaj głośno tekst. Jeśli to konieczne, poproś osobę dorosłą o 

przeczytanie. 

 Przeczytaj zamieszczone pod tekstem pytania: 1, 2 i 3 i odpowiedz na nie 

ustnie. 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz : Lekcja, 17.04.2020 r. 

Temat: Kolejność wydarzeń w opowiadaniu ,,Dla kogo ta ścieżka?” 

Polecenie 3.  

Przeczytaj poniższe zdania i zapisz je zgodnie z kolejnością wydarzeń w 

opowiadaniu Wojciecha Widłaka ,,Dla kogo ta ścieżka?” 

Każde ponumerowane zdanie ma być od nowej linijki. 

 

Kacper jechał po ścieżce rowerowej. 

Gwałtownie zahamował i spadł z roweru. 

Szybko wstał i pomógł dziewczynce się podnieść.  

Tylnym kołem potrącił dziewczynkę. 

Nagle zobaczył na niej dziewczynkę czytającą książkę. 

Dziewczynka przeprosiła Kacpra. 

Polecenie 3. 

 

Przepisz zdania. Zastąp puste miejsca wyrazem rower w odpowiedniej formie 
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1. ……………………… powinien mieć sprawne hamulce i światła. 

2. Podczas jazdy na …………………………. trzeba mieć na głowie kask. 

3. Przyda się też pompka do ………………………..  . 

 

 

Polecenie 4. 

Poproś osobę dorosłą, by pomogła Ci otworzyć link: ,,Obowiązkowe 

wyposażenie roweru” 

 

http://wrower.pl/prawo/obowiazkowe-wyposazenie-roweru,2158.html 

 

 Przeanalizujcie wspólnie w co wg polskiego prawa powinien być 

wyposażony rower, by można było na nim jeździć po drogach publicznych.  

 Postaraj się zapamiętać nazwy części roweru. Przyda się.  

 

W poniedziałek 20.04. będziemy jeszcze się zajmować tym tematem, dowiesz 

się , na czym polega bezpieczna jazda rowerem. 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna 

 

http://wrower.pl/prawo/obowiazkowe-wyposazenie-roweru,2158.html
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Najpierw przypomnimy sobie wiadomości na temat mierzenia objętości 

naczyń 

Polecenie 1. 

Wyjmij zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 17.04.2020 r. 

 

Temat:  Obliczanie objętości naczyń. 

Polecenie 2.  

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

20. 

Zad. 1, str. 20 ( ustnie) 

Przyjrzyj się ilustracjom różnych naczyń oraz napisanymi na nich miarami 

pojemności. Od lewej: są  

- 4 naczynia jednolitrowe, 

- jedno – dwulitrowe,  

- jedno – pięciolitrowe, 

-  jedno – dziesięciolitrowe, 

 - jedno- dwudziestolitrowe 

Pomyśl, zapytaj rodziców, co kupuje się w naczyniach: 

1-litrowych? 

2-litrowych? 

5-litrowych? 

10-litrowych? 

20-litrowych? 

Zad. 2, str. 20 (ustnie) 
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Zad. 3 (ustnie) W tym zadaniu przelany jest litr płynu do mniejszych naczyń: 

półlitrowych i ćwierćlitrowych. 

 litr płynu rozlano do dwóch naczyń półlitrowych  

1 litr = pół litra + pół litra 

 litr płynu rozlano do czterech naczyń ćwierćlitrowych. 

1 litr = ćwierć litra + ćwierć litra + ćwierć litra + ćwierć litra  

Polecenie 3. 

Zad. 4, str. 20  (w zeszycie) 

Zad.5, str. 20 (w zeszycie) 

Zad. 6 

Narysuj i uzupełnij tabelkę wg wzoru: Zastosuj tabliczkę mnożenia i dzielenia. 

W jednej linijce w każdej kratce jest po tyle samo płynu, ale w różnych 

naczyniach. 

Ile razem 
litrów? 

Ile naczyń 1- l  Naczynie 
półlitrowe 

Naczynie  
ćwierćlitrowe 

Naczynie 2 - l 

10 litrów 10 
bo 10 : 1 

20 
bo 10x2 

40 
bo 10x4   

5 
bo 10:2l 

 12    

   16  

    8 
  6   

14 litrów     

 

 Zdjęcie wypełnionej tabelki przesyłamy do oceny. 
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Poniedziałek 20.04 

 Poznasz pisownię wyrazów z rz po spółgłoskach b i p. 

 Dowiesz się, jak bezpiecznie jeździć rowerem. 

 Narysujesz swój rower. 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Polecenie 1. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz Lekcja, 20.04.2020 r. 

Temat: Pisownia rz po spółgłoskach b i p 

 

 
Po spółgłoskach b i p piszemy rz. 

 
 

Polecenie 2. 

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

Otwórz go na str. 61 

Polecenie 3. 

Przeanalizuj ćw. 1 , str. 61.  

Popatrz na ilustrację przedstawiającą drogę rowerzysty. 

Zwróć uwagę na zaznaczone numerami punkty orientacyjne oraz zdania, 

zapisane pod ilustracją. 
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Ustnie opowiedz którędy jechał rowerzysta, wykorzystaj wyrazy z jasnozielonej 

ramki. 

Polecenie 4. 

Przepisz zdania z ćwiczenia do zeszytu- według polecenia zapisanego pod 

ilustracją. 

Edukacja przyrodnicza 

 

Wspólnie z rodzicami zastanówcie się nad treścią poniższych zdań. Oceńcie, czy 

zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F). 

1. Obowiązkowym elementem stroju rowerzysty jest kask. (P ?, F ?) 

2. Dziecko do lat 10 może korzystać z drogi publicznej pod opieką osoby 

dorosłej. (P) 

3. Dzwonek jest obowiązkowym elementem wyposażenia roweru.(P) 

4. Podczas postoju rower stawiamy poza ścieżką rowerową. (P) 

5. Ze ścieżek rowerowych mogą korzystać osoby jeżdżące na rolkach .(F) 

6. Podczas jazdy rowerem kierownicę wystarczy trzymać tylko jedną 

ręką.(P) 

7. Przez przejście dla pieszych można powoli przejechać na rowerze, 

zachowując ostrożność.(F) 

8. Rower musi mieć sprawne co najmniej 2 hamulce.(F) 

9. Warunkiem samodzielnego korzystania z drogi publicznej przez 

dwunastolatka jest posiadanie kary rowerowej.(P) 

Zapamiętaj te zasady, to dla Twojego bezpieczeństwa! 

edukacja plastyczna 

Temat: Narysuj swój rower 

Postaraj się, by posiadał jak najwięcej elementów,  potrzebne wyposażenie, by 

był duży i ładny.  

Zdjęcie roweru – do oceny. 


