
Praca domowa dla klasy II c na 15.04.2020r. 

Temat : Ciało człowieka – skomplikowany mechanizm. Szukamy 

składników sumy.  

 

Dzień dobry po świętach. W dalszym ciągu będziemy pracować w domu,  

ale na pewno damy sobie świetnie radę. Dziś dowiemy się, jak funkcjonuje 

ciało człowieka i poszukamy składników sumy. Nie traćmy więc czasu  

i zaczynajmy pracę. Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3. 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Ćwiczenie do matematyki 

 

1. Zabawa na powitanie – „Części ciała”  

Stańcie swobodnie na dywanie. Wykonajcie kolejno przez minutę te czynności: 

– prawa ręka do góry, 

– lewa ręka na lewe kolano,  

– prawa ręka na głowę,  

– lewa ręka na brzuch,  

– prawa noga do góry,  

– lewa ręka na nos,  

– lewa stopa do lewego pośladka itp.  

Zabawa trwa ok. minuty.  

2. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Śledź maskotkę” 

( około minuty)  

Weźcie do ręki dowolną maskotkę. Stańcie swobodnie i trzymajcie ją przed sobą, 

na wysokości oczu. Rysujcie nią powoli linie: najpierw z lewej strony do prawej 

i odwrotnie, a potem w górę i na dół oraz z dołu do góry. Możecie narysować też 

duże koło i tor ósemki. Uważnie patrzcie na poruszającą się maskotkę, nie 

ruszając głową. Każdy cykl ruchu zakończcie spojrzeniem przed siebie w dal. 

  

3. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Tańczące dłonie” 

Teraz pokażcie, co potraficie robić ze swoimi dłońmi. Warunkiem jest, aby obie 

dłonie jednocześnie wykonywały dokładnie takie same czynności: 

– strzepujemy krople wody, 

– gramy na pianinie, 

– machamy na powitanie, 

– lepimy plastelinę, 



– otwieramy i zamykamy dłonie.  

 
 

Wiecie, że ciało ludzkie zbudowane jest, prawdopodobnie,  z kilkudziesięciu 

tysięcy bilionów komórek, które tworzą tkanki np. kostną, chrzęstną. 

Tkanki tworzą narządy czyli organy, a te tworzą całe układy np. oddechowy, 

krwionośny itp. 

4. Otwórzcie podręcznik na s. 27 i przeczytajcie uważnie 

informacje  

na temat  narządów człowieka i ich funkcji  oraz przyjrzyjcie się 

dokładnie ilustracjom (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 27) 

 -Który z narządów wydaje się Wam najważniejszy oraz zastanówcie się, praca 

którego narządu najbardziej Was ciekawi?  

- Jakie znacie inne narządy w ciele człowieka i jakie pełnią one funkcje? 

 

Podsumujmy! Możecie poprosić kogoś dorosłego o przeczytanie poniższych 

informacji. 

 

 Mamy dwa płuca. Dzięki nim oddychamy i dostarczamy tlen  

do organizmu. 

Ciekawostki o płucach 

Ile oddechów robimy w ciągu życia? 

W ciągu całego życia wykonujemy około 500 milionów oddechów. Na minutę daje to około 

18 oddechów – tak przynajmniej powinno to wyglądać u zdrowego, dorosłego człowieka. 

Czy płuca są identyczne? 

Nie. Ponieważ pod lewym płucem znajduje się nasze serce, siłą rzeczy musi być ono 

mniejsze. Różnica ta polega na tym, iż lewe płuco ma dwa płaty, a prawe – trzy.  



Jak duże są płuca? 

Rozłożone na płasko (wraz ze wszystkimi pęcherzykami) płuca mają powierzchnię… kortu 

tenisowego. To ponad 260 metrów kwadratowych! 

Pojemność 

Łącznie płuca człowieka mogą mieć do 5 litrów pojemności. Bez względu na to, jak mocno 

będziemy starać się wydychać powietrze, zawsze zostanie w nim ok. 1 litr powietrza. 

Pojemność płuc zależy od trybu życia – sportowcy mają tendencję do “powiększania” 

pojemności płuc.  

Z jaką prędkością kichamy? 

To jeden z najciekawszych faktów na temat układu oddechowego. Jak powszechnie się 

uważa, powietrze w czasie kichnięcia może być wystrzeliwane z prędkością ponad 160 km/h. 

Czy to jednak prawda? Nie do końca. Faktycznie niektóre cząstki, które wyrzucamy z siebie 

wraz z kichnięciem, ale średnia prędkość całości jest znacznie niższa i raczej nie przekracza 

50 km/h. Kichanie może być spowodowanealergią, ostrym słońcem lub np. wyrywaniem 

brwi.  

 

 
 

 A to jaki narząd? Oczywiście serce człowieka. To najważniejsza 

pompa, która bez ustanku toczy krew, a krew doprowadza 

składniki potrzebne człowiekowi do życia do wszystkich 

narządów i komórek ciała. 
Tworzenie się serca 

Pierwsze oznaki tworzenia się serca w ludzkim płodzie stwierdza się około 2-3 tygodnia 

ciąży. Co ciekawe, uważa się również, że jego wytrzymałość może wynieść grubo ponad 

100 lat.  

Tętno 

Spoczynkowe tętno różni się u dorosłych i u dzieci. U zdrowego człowieka wynosi ono 

około 70-80 uderzeń na minutę, natomiast u małego dziecka ponad 120. Inaczej sprawa 

ma się w wypadku sportowców wyczynowych. U nich tętno spoczynkowe może być znacznie 

niższe wynieść 60 lub mniej uderzeń na minutę. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku 

malutkich zwierzątek, takich jak ryjówka etruska, której miniaturowe serduszko bije z 

częstotliwością aż 1200 uderzeń na minutę! 

Waga 

Serce nie jest szczególnie ciężkim narządem. W przypadku mężczyzn waży ok 300-350 

gramów, u kobiet nieco mniej, 230-280 g. To nic w porównaniu do serca płetwala 

błękitnego, którego serce waży kilkaset kilogramów!  

Jest moc! 

Serce w ciągu życia człowieka wykonuje nawet 2,5 miliarda uderzeń! Łącznie daje to ponad 

170 milionów litrów przepompowanej krwi. W ciągu jednej minuty serca przetacza ponad 

5 litrów krwi. To naprawdę doskonały system, dlatego tak ważne jest, aby prawidłowo dbać 

o serce! 

 

 

https://www.cefarm24.pl/czytelnia/zdrowie/choroby-i-terapie/skad-sie-bierze-kichanie-na-sloncu
https://www.cefarm24.pl/czytelnia/profilaktyka/zadbajmy-o-serce
https://www.cefarm24.pl/czytelnia/profilaktyka/zadbajmy-o-serce


Kilometry dróg 

Kiedy czytamy, że ludzkie jelito cienkie ma kilka metrów długości, robi to na nas względne 

wrażenie. To co powiedzieć o układzie krwionośnym? Szacuje się, że łączna długość 

wszystkich naczyń, które doprowadzają krew z życiodajnym tlenem do naszych komórek 

wynosi ponad 100 tysięcy kilometrów. To wystarczy, aby opasać kulę ziemską 2,5 raza! 

Pierwsze źródło myśli i duszy 

Przez setki lat uważano, że to właśnie w sercu mieszczą się myśli i dusza, a nie w mózgu. 

Stąd czasami stereotypowo uważano serce za symbol życia – gdy przestaje ono bić, człowiek 

umiera. Dziś na szczęście wiemy, że stwierdzenie zgonu ma miejsce w przypadku śmierci 

mózgu, a nie serca. W związku z tym nawet zatrzymanie akcji nie jest sytuacją bez 

wyjścia.   

 
 

Mózg steruje pracą całego ciała! Dzięki niemu myślimy, 

zapamiętujemy, mówimy itp. 

 Naczynia krwionośne obecne w mózgu mają prawie 160 000 kilometrów długości. 

 Mózg w prawie 80%  to woda. ...  

 Twój mózg, kiedy nie śpimy generuje około 25 watów energii, to wystarczy aby 

rozświetlić żarówkę. 

 Dopiero około 25 roku życia ludzki mózg osiąga pełną dojrzałość. 

 Największy mózg ma kaszalot. Może on ważyć nawet 7,7 kg. 

 

Żołądek rozdrabnia i rozpuszcza pokarm na substancje  potrzebne 

komórkom i narządom.  

 Ile produkujemy śliny dziennie? Niemal półtora litra! 

https://www.cefarm24.pl/czytelnia/profilaktyka/kiedy-warto-wykonac-badanie-krwi


 Chociaż może się nam to zupełnie nie mieścić w głowie, jelito grube i cienkie 

razem mają około 8 metrów długości! 

 Żołądek odpowiada za rozdrobnienie mechaniczne wszelkiego jedzenia, które 

następnie jest faktycznie trawione w jelitach. To tam dochodzi do wchłaniania 

najważniejszych składników odżywczych.  

 Pojedyncze danie może być trawione 2-4 dni! 

 Ludzki żołądek średnio ma od 1 do 3 litrów pojemności. 

 
 

Nerki to filtr człowieka, oczyszczają jego krew i w postaci moczu 

wydalają zbędne i szkodliwe dla człowieka produkty. 

 W każdej nerce znajduje się ponad milion nefronów, pełniących rolę filtrów. Po 40 

roku życia liczba ich zaczyna spadać. Szacuje się że jest to około 1% na rok. 

 U osób które urodziły się z jedną nerką, rozrasta się mniej więcej do rozmiarów 

dwóch nerek. 

 

To rusztowanie człowieka zwane szkieletem. Zbudowane jest kości, w 

tym bardzo ważnego kręgosłupa. Szkielet podtrzymuje ciało i chroni 

narządy wewnętrzne. 



 

Do kości przyczepione są mięśnie, które się napinają i rozluźniają 

wprawiając kości w ruch.  

Mięśnie i kości to narządy ruchu! 

5. Dlatego teraz pora na ruch! Poćwiczcie ze znajomymi  

z Internetu. Poniżej podaję link do filmu. 

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

6. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 20 i rozwiążcie 

krzyżówkę, a następnie uzupełnijcie tabelę na podstawie 

dzisiejszych informacji. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 20) 

Sprawdzimy poprawność wykonania. 

Ćw. 1. Kolejno: kości, mięśnie, płuca, żołądek, pompa. 

Hasło: ciało 

 

                   Ćw. 2 

  mózg – steruje pracą całego ciała, 

 płuca – dzięki nim człowiek oddycha, 

 żołądek – rozdrabnia pokarm na substancje potrzebne komórkom i 

narządom, 

 mięśnie – wprawiają kości w ruch przez napinanie i rozluźnianie, 

 szkielet – podtrzymuje ciało i chroni narządy w jego wnętrzu. 

 

 

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


7. Obejrzyjcie teraz  film „Bicie serca” 

(https://www.youtube.com/watch?v=4mI3hoatNMM) lub film  

pt. „ Podróż w głąb ciała” 

https://www.youtube.com/results?search_query=cia%C5%82o

+cz%C5%82owieka+film+edukacyjny+dla+dzieci 

 

8. Sprawdźcie swoją wiedzę wybierając właściwe odpowiedzi 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 21) 

                                         (nerka, 206, mięśnie).  

9. Połączcie w pary rzeczowniki  i czasowniki (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 21) 

(płuca oddychają, żołądek trawi, serce pompuje, mózg steruje, nerki wydalają) 

10. Odczytajcie rebusy (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, 

cz. 3, ćw. 3, s. 21) 

( kości, płuca, serce, żołądek, nerki, mięśnie). 

11.  A teraz pora na Łamigłówki Bratka – szukanie składników 

sumy, rozwiązywanie zadań tekstowych (podręcznik, cz. 3, ćw. 

1, 2, 3, 4, s. 105) 

Przypominamy sobie, że SUMA TO WYNIK 

DODAWANIA, A LICZBY, KTÓRE 

DODAJEMY TO SKŁADNIKI.  

Dziś szukamy składników sumy. 

Żeby je znaleźć, musimy od wyniku, czyli sumy, 

odjąć podany składnik np. ….+ 5 = 17 czyli, żeby 

obliczyć pierwszy składnik trzeba od 17 odjąć 5. 

SPRAWDŹMY!  

 17 – 5 = 12, a więc 12 + 5 = 17 

Pierwszy składnik to 12. 

 
Ćw. 1. Podajcie, jakie liczby należy wpisać w okienka: 

– kolejno nad tabelkami przy strzałkach grafów: +3, +30, +3, +30 

 W tabelce 2 i 4 są takie same cyfry jedności. W tabelce 1 i 3 są takie same 

cyfry dziesiątek.  

 Podajcie następne działania w tabelkach.  

https://www.youtube.com/watch?v=4mI3hoatNMM
https://www.youtube.com/results?search_query=cia%C5%82o+cz%C5%82owieka+film+edukacyjny+dla+dzieci
https://www.youtube.com/results?search_query=cia%C5%82o+cz%C5%82owieka+film+edukacyjny+dla+dzieci


Ćw. 2. Poszukajcie drugiego składnika sumy i podajcie odpowiedź: 

 Ile pól do przodu musi się przesunąć Paulina, aby dogonić Jolę? 

40 + … = 54        (bo 54 – 40 = 14)           

Odp. Paulina musi przesunąć się o 14 pól do przodu.  

Ćw. 3. Obliczcie ilość punktów zdobytych przez Adama i Janka w 

poszczególnych turach: 

 Pierwsza tura – Ile punktów zdobył Janek? 

32 + … = 72       (bo 72 – 32 = 40)   

Odp. Janek zdobył 40 punktów.  

 Ile punktów zdobył Adam w drugiej turze?  

… + 45 = 85      (bo 85 – 45 = 40) 

 Odp. Adam zdobył 40 punktów.  

Ile punktów zdobył Adam w trzeciej turze? 

… + 30 = 60     (bo 60 – 30 = 30) 

 Odp. Adam zdobył 30 punktów.  

 W której turze był remis?  

Odp. Remis był w trzeciej turze.  

Ćw. 4.Obliczcie ilość żetonów w kolorach zielonym i niebieskim: 

 żetony zielone to 20 sztuk (ponieważ białych i zielonych razem jest 40, a 

białych jest 20, więc 20 + … = 40, czyli żetonów zielonych jest 20 sztuk) 

 żetony niebieskie to 25 sztuk (ponieważ 20 + 20 + … = 65 , czyli 

niebieskich jest 25 sztuk) 

12.  Otwórzcie ćwiczenie do matematyki na s. 13. i wykonajcie ćw.1 

i 2 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 (zeszyt ćwiczeń – 

matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 13) 

Hasło: Dbaj o zdrowie! 

13. Teraz pora na zadanie tekstowe z tej samej strony.  (zeszyt 

ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 3, s. 13) 

Odczytajcie treść zadania tekstowego, ułóżcie działania i zapiszcie odpowiedź.  

 Ilu uczniów razem wzięło udział w konkursie? 

56 + 40 = 96      

Odp. W konkursie wzięło udział 96 uczniów.  

 O ilu więcej uczniów klas trzecich niż klas drugich wzięło udział w 

konkursie? 

56 – 40 = 16      

Odp. Uczniów klas trzecich było o 16 więcej niż klas drugich.   

14. *Praca dla chętnych na ocenę.   



(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, s. 64) oraz wykonanie 

modelu płuc według instrukcji filmowej. Poproście kogoś dorosłego  

o pomoc i przesłanie zdjęcia wykonanej pracy na mojego emaila  

lub Messengera. 

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

 

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

