
Praca domowa dla klasy IIc na 1.04. 2020 r. 

 Temat: Nosy zwierząt. Czy wynik odejmowania możemy sprawdzić? 

 

Serdeczne dzień dobry! Ma nadzieję, że pamiętacie z poprzedniej lekcji, 

jakie mamy rodzaje zmysłów. Wiecie już, że dzięki zmysłowi równowagi 

możemy chodzić i nie przewracamy się o własne nogi. Mamy jednak też 

inne „supermoce”, o których, w wolnej chwili,  możecie poczytać na blogu 

https://www.emag.pl/blog/2019/02/masz-wiecej-niz-5-zmyslow/ 

Każdy z Was potrafi też dodawać i odejmować liczby w zakresie 100 swoim 

sposobem. 

Dziś, w dalszym ciągu, będziemy liczyć w zakresie 100 i bliżej poznamy 

wiadomości na temat węchu. Nauczymy się też piosenki o zmysłach. 

Przygotujcie do pracy podręcznik, ćwiczenia 

i zeszyty. Pamiętajcie o przerwach , jeśli będziecie zmęczeni. Jak wiecie, 

higiena pracy jest bardzo ważna. Zaczynamy! 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Zamrugaj” 

Zamknijcie oczy i policzcie do 10. Następnie otwórzcie oczy i pomrugajcie 

przez chwilę. Ćwiczenie wykonajcie kilka razy. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Łapy pieska”  

Oprzyjcie na ławce cztery palce (kciuk, wskazujący, serdeczny i mały), 

będą to łapy pieska. Palec środkowy, czyli głowę pieska, unieście  

do góry. Przechadzajcie się po stole, ciekawie rozglądając się dookoła. 

3. Wprowadzenie do tematu – dopasujcie nosy i uszy do zwierzęcia. 

 
 

- Czy wiecie już, do jakich zwierząt należą te nosy i uszy? 

Na pewno świetnie sobie poradziliście. 

 

4. Zapoznajcie się z bardzo ciekawym tekstem na temat nosów zwierząt. 

(podręcznik, cz. 3, s. 18–19) 

5. Odpowiedzcie domownikom  na pytania: 

(podręcznik, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 19) 

 Czym oprócz wyglądu różnią się zwierzęta? 

https://www.emag.pl/blog/2019/02/masz-wiecej-niz-5-zmyslow/


 W jaki sposób poznają świat? 

 Jaką rolę w ich życiu odgrywają nos i zmysł zapachu? 

 Która informacja o zwierzęcych nosach jest dla was najbardziej 

interesująca? 

6. Uzupełnijcie tekst z lukami na podstawie przeczytanego tekstu. Jeśli 

czegoś nie pamiętacie, wróćcie do tekstu. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 15) 

7. Przyjrzyjcie się nosom zwierząt (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 15) 

- Który z nich wydał się wam najciekawszy? Uzasadnijcie swoją 

wypowiedź. 

8.  A teraz pora na zabawę ruchową przy muzyce. Na pewno znacie 

piosenkę pt. „ Głowa, ramiona, kolana, pięty”. Piosenka jest pod tym 

linkiem. Bawcie się dobrze. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

9.Wyszukajcie ciekawostek o jednym wybranym zwierzęciu i jego nosie 

(suchak stepowy, gwiazdonos amerykański, kolczatka australijska, nosacz 

sundajski, żółwiak chiński, tapir amerykański.) Zapiszcie  te informacje  

w zeszycie do edukacji polonistycznej, zróbcie zdjęcie pracy i prześlijcie  

na mój adres służbowy email do piątku, 3.04. (podręcznik, cz. 3, ćw. 3, s. 19; 

zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 15) 

 

10.  A teraz wysłuchajcie piosenki o zmysłach i nauczcie się jej śpiewać. 

Macie na to cały tydzień. Nagrane filmiki prześlijcie na mój adres email 

do środy, 8.04. Miłego śpiewania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo 

 

11.  Obejrzyjcie filmik na temat, jak sprawdzamy wynik odejmowania. 

https://www.youtube.com/watch?v=9BY90e4bUOo 

 

12.Wiecie już, że dodawanie jest działaniem odwrotnym 

do odejmowania. 

Otwórzcie zeszyt do matematyki i wykonajcie działania 

na odejmowanie na grafach i sprawdźcie je za pomocą dodawania. 
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12. Otwórzcie podręcznik na s. 103  i wykonajcie w pamięci zadania. 

(podręcznik, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, 4, s. 103) 

 

13. * Zadania dla chętnych. Rozwiążcie je dowolnym sposobem w zeszycie  

          do matematyki i prześlijcie na mój adres email. 

 

 Tata Krzysia składa modele samolotów. Złożył 20 samolotów 

pasażerskich, 36 samolotów wojskowych i samoloty transportowe. 

Razem złożył 63 modele. 

Ile samolotów transportowych złożył tata Krzysia? 

 Dzieci wzięły ze sobą do parku orzechy dla wiewiórek. Jednej 

wiewiórce dały 18 orzechów, drugiej o 15 więcej niż pierwszej,  

a trzeciej o 9 więcej niż drugiej.  

Ile orzechów dostały trzy wiewiórki razem? 

 

 

Do zobaczenia jutro!  

 

 

 

  

 


