
Praca domowa dla klasy 2c na 16.04.(czwartek) 

 Temat dnia: Zdrowy odpoczynek  

 

Wczoraj dowiedzieliście się, jak zbudowane jest ciało człowieka 

i jakie narządy regulują jego pracę. Szukaliście też składników sumy 

i doskonaliliście technikę liczenia i czytania. Dziś przypomnimy sobie, 

na czym polega zdrowy odpoczynek i jak ważny jest ruch dla naszego 

zdrowia. Na pewno, tak jak ja, niektórzy z Was tęsknią za w-fem i miejscem 

do gier i zabaw zespołowych. Tym bardziej, że obecna sytuacja temu nie 

sprzyja. Jednak my nie poddajemy się i ruszamy do pracy. 

Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3. 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Ćwiczenie do matematyki 

Zaczynamy pracę! 

1. Pamiętacie naszą zabawę na powitanie „Głowa ramiona”?  

Wypowiedzcie lub zaśpiewajcie (w szybkim tempie) tekst i jednocześnie 

pokazując tę część ciała, która w danej chwili jest nazywana:  

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

oczy, uszy, usta, nos. 

 
2. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Narysuj czerwone 

wstążeczki”  

– Z zamkniętymi powiekami „narysujcie” od lewej do prawej strony trzy 

czerwone wstążeczki. Pomrugajcie powiekami i otwórzcie oczy.  

3. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Kopanie łopatkami” 

Usiądźcie na podłodze na kolanach i drapcie po wykładzinie, naśladując 

kopanie łopatkami w ziemi.  

4. Otwórzcie podręcznik na s. 28. i zapoznajcie się z tekstem „Zdrowy 

odpoczynek” lub wysłuchajcie tekstu na stronie naszej grupy  



na facebooku. Zastanówcie się, jakie uczucia przeżywali bohaterowie 

opowiadania. (podręcznik, cz. 3, s. 28–29, ćw. 1, s. 29) 

5. A teraz otwórzcie ćwiczenie zintegrowane i ułóżcie zdania z 

rozsypanki, a poznacie sposoby na silny organizm. (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 22) 

– Jedz warzywa i owoce. 

– Uprawiaj sport. 

– Pij wodę mineralną. 

6. Jednym z zaleceń jest uprawianie sportu. Jest on też niezbędny  

w nauce. Otwórzcie podręcznik na s. 30, 31 i przeczytajcie rady Bratka, 

a potem wykonajcie niektóre polecenia ze s. 31. 

 

 

 

 
7. Na podstawie powyższej planszy przypomnijcie sobie pisownię 

wyrazów z ó. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 22 i ułóżcie  

dalszy ciąg historyjki o wyprawie Zuzi na targ (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 22) 

Pamiętacie, że opowiadanie ma 3 części składowe: wstęp, 

rozwinięcie i zakończenie.  



Na pewno Wasze opowiadania są, jak zwykle, bardzo ciekawe. Zatem 

szybko uporacie się z ćw.3. z tej samej strony. 

Sprawdzamy: 

dróżka –droga, puch, mróz-mrozu, papuga, uważaj 

8. Otwieramy ćwiczenie zintegrowane na s.23 i wykonujemy ćw. 1, 2 i 3. 

Lecz zanim to nastąpi, zaśpiewajcie dwukrotnie domownikom alfabet 

na melodię, której Was nauczyłam („Kurki trzy”). Przypomnieliście 

sobie? A co jeśli wyrazy rozpoczynają się taką samą literą? 

Bierzemy pod uwagę drugą literę w wyrazie, a jeśli jest 

taka sama, to trzecią itd. 

Np. kolega, kompot, kolonia 

Rozwiązanie: - kolega, kolonia, kompot 
Sprawdzamy kolejność wyrazów z ćw.1 

czytanie, orientacja, ortografia, pisanie, rozumienie, skupienie, zapamiętywanie 

9. Pora na ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Podaję link. Skaczmy 

wesoło! 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

 
 

10.  Pora na matematykę. Lubicie ją prawda? Ja też! Otwórzmy 

ćwiczenie do matematyki na s. 14 i poszukamy  składników sumy. 

(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, 4, s. 14, ) 

Ćw. 1., s. 14. Pod każdym rysunkiem zapiszcie liczbę o 20 mniejszą i  o 

20 większą. Myślę, że sobie doskonale poradziliście. Kolejno: 13 i 53, 37 

i 77, 57 i 97 

Ćw. 2., s. 14. Ile babeczek zostało?  Myślę, że tak jak Bratkowi, wyszło Wam 7. 

Jeśli nie, to sprawdźcie jeszcze raz wszystkie działania.  

Ćw. 3., s. 14. Ile kosztuje ostatnia gra? Jeśli wyszło ci 30zł, to bardzo dobrze. 

Ćw. 4., s. 14. Uważnie czytaj polecenia nad strzałkami! 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


11.* Jeśli jesteś super matematykiem, wykonasz na czas ćwiczenia ze s. 15  

i 16. Poproś kogoś dorosłego, aby sprawdził, ile czasu Ci to zajęło i czy 

wykonałeś wszystko poprawnie lub przyślij zdjęcie pracy na mojego maila 

lub Messengera. 

A może wymyślisz dla nas lekcję w-fu i nagrasz filmik, który wrzucisz  

na stronę naszej grupy klasowej?  Szóstka z w-fu murowana! 

 

Miłych ćwiczeń! 

 

 


