
Plik 9.( 21IV-22IV) 

Drogie dzieci 

W ostatnim czasie bardzo ładnie pracowałyście. Podobały mi się Wasze opowiadania o przygodzie 

Helenki. Oby tak dalej!  

Dzisiaj otrzymacie zadania na dwa kolejne dni. 

 

Wtorek 21.04 

edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza 

 Przeczytasz ze zrozumieniem instrukcje postępowania w przypadku zranienia, krwotoku z nosa, 

przegrzania, zadławienia, oparzenia, 

 Poznasz zasady udzielania pierwszej pomocy w tych sytuacjach, 

 Wymienisz niezbędne przedmioty podręcznej apteczki, 

 Przećwiczysz, jak wezwać pomoc przez telefon. 

Polecenie 1. 

Zaloguj się do e-podręczników, wybierz Elementarz kl. 2, cz.3. Otwórz go na str. 66-67. 

Polecenie 2. 

Uważnie, po kolei, przyjrzyj się zdjęciom. Ze zrozumieniem przeczytaj instrukcje postępowania w 

przypadkach: 

1. zranienia, 

2. krwotoku z nosa, 

3. oparzenia, 

4. zadławienia, 

5. przegrzania. 

Polecenie 3. 

Poproś rodziców, by pokazali Ci to, co macie w domowej apteczce do udzielania pierwszej pomocy. 

Polecenie 4. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 21.04.2020 r. 

Temat: Udzielamy pierwszej pomocy 

 

Polecenie 5 

Przeczytaj poniższą wiadomość, zastanów się czy rozumiesz wszystkie nazwy i czy wiesz, jak wyglądają 

wymienione przedmioty, do czego służą? Porównaj je z tymi, które posiadacie w domowej apteczce. 



Apteczka samochodowa według europejskich przepisów powinna zawierać: 

 1 szt. chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (sterylna), (Co oznacza słowo STERYLNA?) 

 2 szt. chusta opatrunkowa 40 x 60 cm (sterylna), 

 2 szt. chusta trójkątna, 

 3 opak. kompres 10x10 cm (pakowane po 2 szt. - łącznie 6 kompresów sterylnych), 

 1 szt. nożyczki 14,5 cm (z zaokrąglonymi końcami), 

 4 szt. rękawice lateksowe, 

 1 szt. koc ratunkowy (folia termiczna) 160 x 210 cm, 

 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy. 

 1 szt. opatrunek indywidualny G (sterylny), 

 3 szt. opatrunek indywidualny M (sterylny), 

 1 opak. plastry 10 x 6 cm (8 szt.), 

 1 szt. plaster 5 m x 2,5 cm (rolka), 

 2 szt. opaska elastyczna 4 m x 6 cm, ( BANDAŻ) 

 3 szt. opaska elastyczna 4 m x 8 c 

Które z tych rzeczy były kiedykolwiek potrzebne Wam, gdy ktoś miał mały wypadek? 

Polecenie 6. 

Pod tematem wypisz w zeszycie TYLKO niezbędne WYPOSAŻENIE podręcznej apteczki domowej: 

Podręczna apteczka: 

 

Polecenie 7. 

Przepisz zdania, uzupełnij je wyrazami z ramki: 

 
wezwij, zadzwoń, powiedz 

 
 

Gdy zdarzy się wypadek……………………… na pomoc dorosłego. 

Gdy nie ma dorosłego, …………………… pod numer 112. 

Gdy ktoś się zgłosi, …………………… co się stało i opowiedz na zadane pytania. 

 

Polecenie 8. 

Poćwicz z rodzicami rozmowę telefoniczną: ty masz złamaną nogę i dzwonisz na 

pogotowie( jaki nr wybierzesz?). 

 

Gratuluję!!!  



Środa 22.04. 

 Przeczytasz tekst informacyjny o etapach powstawania owocu, obejrzysz ilustracje do tych etapów, 

stworzysz rodziny wyrazów. 

 Poćwiczysz odejmowanie liczb w zakresie 100. 

 Wykonasz pracę  plastyczną ,,Kwitnące drzewo” , w trakcie pracy posłuchasz piosenkę ..Pobudka z 

ogródka” 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza 

Polecenie 1. 

Zaloguj się do e-podręczników, wybierz Elementarz kl. 2, cz.3. Otwórz na str. 71 

Polecenie 2. 

Uważnie przeczytaj tekst informacyjny oraz obejrzyj ilustracje. 

Polecenie 3. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego, zapisz w nim: Lekcja, 22.04.2020 r. 

Temat: Od kwiatu do owocu 

 

1. Przepisz zdania i uzupełnij je wyrazami z ramki. 

 
zapylane, kwitnąć, pąki, pyłek, owoce 

 
 

Wiosną na gałązkach jabłoni otwierają się ……….. i drzewo zaczyna  ……….. . Owady przenoszą z kwiatu na 

kwiat  ………. . W ten sposób kwiaty są …………. . Później kwiaty przekwitają i powstają  ………… .  

2. Dopisz wyrazy z ramki, żeby powstały rodziny wyrazów. 

 

kwiaciarnia, pszczeli, kwietnik, zakwita, ogrodniczy, ogródek, kwiatek, pszczółka, 
pszczelarz, ogrodnik 

 
 

kwiat , ……………….. , ……………………… , …………………… , ………………………. 

pszczoła, ………………….. , …………………….. ,……………………… 

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

Pięknie!!!   ZRÓB SOBIE 15- MINUTOWĄ PRZERWĘ 



edukacja matematyczna 

Dzisiaj poznasz łatwy sposób odejmowania liczb. 

Polecenie 1. 

Zaloguj się do e-podręczników. Wybierz Matematyka kl.2, cz.2 . Otwórz na str. 29. 

Przeanalizuj treść zad.1. i ilustrację. 

Pomyśl, jak wykonać tym samym sposobem przykłady z zad. 2. 

 Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 22.04.2020 r. 

Temat: Odejmowanie liczb w zakresie 100 

 

Wykonaj w zeszycie:  

zad. 2, str. 29 

Zad. 3, str.29. 

zad.4, str.29 

zad. 5, str.29 

zad. 8, str.30 – między parami liczb wpisz znak: < lub = albo >  

Ustnie:  

zad. 6, str.30, 

 zad.7, str. 30, 

 

 

DOBRA ROBOTA!!! 

 

 

 

 

 

 



edukacja plastyczna,  muzyczna 

Polecenie 1. 

Temat: ,,Kwitnący sad” 

Przygotuj: 

Karton, nożyczki, klej, białą lub różową bibułę ( może być inny kolorowy papier, chusteczki higieniczne….), 

zielony i brązowy papier, kredki, niebieską farbę. 

Jeśli nie masz takich materiałów, możesz wykonać pracę inną techniką. 

Polecenie 2. 

 Przed rozpoczęciem pracy włącz sobie piosenkę ,,Pobudka z ogródka”(obrazek z pszczółką). 

Piosenka umili Ci czas twórczy, zapewne Ci się spodoba. Po kilkukrotnym wysłuchaniu jej, spróbuj 

zaśpiewać. 

Link do piosenki:      https://www.youtube.com/watch?v=uvMa8ihLKco 

 

Polecenie 3. 

1. Pomaluj karton niebieską farbą i poczekaj, aż wyschnie. 

2. Wytnij z zielonego papieru trawę, a z brązowego – pnie drzew ( pomyśl, ile Ci się zmieści). 

3. Z bibuły wytnij koła, które będą koronami drzew. 

4. Przyklej wszystko do pomalowanego kartonu. 

5. Resztę bibuły porwij na kawałki zgnieć i przyklej do koron drzew.  

6. Na pniach możesz dorysować korę, a na trawie- kwitnące mlecze.  

7.Ozdób pracę kredkami. Narysuj chmurki, słonko, motylki, owady, ptaki…. Co chcesz. 

 

POCHWAL SIĘ SWOIM  DZIEŁEM. PRZEŚLIJ MI ZDJĘCIE. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvMa8ihLKco

