
Praca domowa dla klasy 2c na 17.04.2020r. (piątek) 

 Temat : Zdrowo się odżywiamy. Do czego potrzebne są witaminy? 

 

Już piątek, jak ten czas szybko płynie. Wasza ostatnia w tym tygodniu 

praca domowa. Na pewno już doskonale pamiętacie, że aby być zdrowym 

należy, między innymi,  wysypiać się, dużo się ruszać, pić wodę i zdrowo się 

odżywiać. Właśnie dziś poczytacie sobie o zdrowym odżywianiu, bogatym  

w witaminy i mikroelementy. Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3. 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Ćwiczenie do matematyki 

 Pora zacząć. Miłej pracy! 

 

 
1. Zabawa na powitanie „Niech wykona ćwiczenie ten, kto…”  

– Niech podskoczy 20 razy ten, kto lubi jeść owoce. 

– Niech zrobi 10 przysiadów ten, kto potrafi zmywać talerze. 

– Niech 5 pompek ten, kto lubi jeść zupę mleczną/ płatki z mlekiem. 

– Niech zrobi „rowerek” ten, kto ma pomaga rodzicom w kuchni.  

– Niech zrobi „kołyskę” ten, kto często wyrzuca śmieci.  

– Niech zrobi 10 pajacyków ten, kto zrobił kiedyś rodzicom/ rodzeństwu 

śniadanie.  

– Niech wytrzyma w przysiadzie 20 sekund ten, kto je codziennie 

przynajmniej jedno warzywo. 

Wierzę, że wszyscy wykonaliście 100% ćwiczeń!   

2. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Relaksik” 

– Unosimy wysoko brwi i opuszczamy je… 

– Powoli zamykamy i otwieramy oczy… 

– Wyciągamy rękę do przodu i patrzymy cały czas na koniec palca 

wskazującego. Następnie zbliżamy powoli palec do twarzy, a potem 

oddalamy… 



– Kierujemy wzrok w górę, a potem w dół… 

– Kierujemy wzrok w prawą stronę, a potem w lewą… 

– Zamykamy oczy i wyobrażamy sobie piękne soczyste jabłko… Jaki ma 

kolor?  

3. Gimnastyka ręki przed pisaniem – „Czynności kuchenne”   

Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w kuchni. Wykonujemy kolejne czynności:  

– kładziemy chleb na talerzu i kroimy go, 

– smarujemy chleb masłem, 

– kroimy wędlinę, 

– myjemy pomidory, wycieramy je i kroimy, 

– jemy przygotowaną kanapkę, 

– myjemy talerzyk, 

– odstawiamy talerzyk na suszarkę, 

– wycieramy ręce.  

4. Na początku otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s.24 i rozwiążcie 

krzyżówkę wpisując nazwy owoców do okienek. Owoce nie są ułożone 

po kolei. Podpowiedzią są wpisane litery.(zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 24) 
Rozwiązaniem krzyżówki jest wyraz zdrowie.  

Ułóżcie teraz hasło (z wykorzystaniem wyrazu zdrowie) zachęcające  

do codziennego jedzenia owoców i warzyw, a następnie zaprezentujcie je 

domownikom.  

 
 

5. Obejrzyjcie film prezentujący piramidę zdrowego żywienia,  

a następnie porównajcie ją z tą, która znajduje się  

w podręczniku na s.32. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw


 

- Czym się różni? 

- Jakich produktów powinniśmy spożywać najwięcej, a których 

unikać? Dlaczego? 

 Powinniśmy zjadać około 4- 5 posiłków i wypijać około 6 

szklanek wody.  

 Nasz dieta powinna być urozmaicona tzn., że organizm 

potrzebuje zarówno białek, węglowodanów jak i tłuszczu. 

 Najwięcej i najczęściej powinniśmy jeść warzywa i owoce. 

 Najmniej tłuszczu roślinnego. 

 Ograniczamy spożycie słodyczy. 

 Sól to nie jedyna przyprawa, są też zioła 

 Ruszmy się, bo to podstawa zdrowia! 

 

6. Posłuchajcie piosenki „Piramida żywienia” Gangu Świeżaków 

2, która jest podsumowaniem naszych wiadomości. Możecie 

przy niej poćwiczyć. Do dzieła! Link poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo 

 

7. Pamiętacie, jak w pierwszej klasie Adrian przygotował pudełko 

z jajkami - witaminowymi niespodziankami? Na pewno tak! 

Były w nich ukryte informacje na temat witamin, czyli 

składników niezbędnych dla zdrowia. Ich niedobór powoduje 

wiele chorób, ale ich nadmiar też jest niebezpieczny dla naszego 

zdrowia. Teraz sobie je tylko przypomnimy. 

 

 



8. Przeczytajcie tekst ze s.33 z podręcznika oraz wiersz 

„Witaminowe abecadło”, a przypomnicie sobie na co wpływają 

poszczególne witaminy i gdzie można je znaleźć. 

9. Już wiecie, co to są witaminy i potraficie powiedzieć, na co 

wpływają, dlatego bez problemu poradzicie sobie z ćwiczeniem 

1 i 3 ze s. 25  

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz.3, ćw.1 i 3, s. 25) 

 

10.  Czas na matematykę. Otwórzcie ćwiczenie do matematyki na s. 

17. Potraficie już dobrze liczyć, dlatego wykonacie ćwiczenia od 

s. 17 do s.19. Są to ćwiczenia utrwalające Waszą wiedzę. Jeśli 

czegoś sami nie zrobicie, poproście o pomoc rodziców.  

Przed wykonaniem przypomnimy sobie, jak liczymy. 

28 + 10 = 20 + 10 + 8 = 30 + 8 = 38 

83 – 30 = 80 – 30 + 3 = 50 + 3 = 53 

45 – 7 = 45 – 5 – 2 = 40 – 2 = 38 

Ćw. 1 s. 17 i 18 Jeżeli coś jest o ileś większe, dłuższe, 

cięższe to musimy wykonać dodawanie np. Franio ma 5 

jabłek, a Julia o 3 więcej, to wykonamy działanie 5 + 3= 

= 8 

Ćw. 1 s. 17 i 18 Jeżeli coś jest o ileś mniejsze, krótsze, 

lżejsze to musimy wykonać odejmowanie 

np. Mateusz waży 30 kg, a Oliwka jest od niego  

o 5 kg lżejsza, to wykonamy działanie 30 – 5 = 25 

Ćw. 2 i 3 s. 19 Drzewka matematyczne obliczamy od 

najwyżej położonych gałęzi. Na czubku gałęzi są  kółka 

z liczbami, a działanie jest wpisane między gałęziami. 

Wynik wpisujemy w dolne, puste kółko. Następnie 

wykonujemy kolejne działania położone niżej. 

Przypominam, że suma to wynik dodawania, a różnica 

to wynik odejmowania.  
11. * Wymyślcie melodię do wiersza „Witaminowe abecadło”, nagrajcie 

filmik i prześlijcie na mojego Messengera lub zróbcie zdrową sałatkę  

i prześlijcie mi jej zdjęcie. Pozdrawiam wiosennie! 

 



 
 

 

Redakcja „Świerszczyka” przygotowała na swoje urodziny 

ciekawe karty pracy. Życzę miłego „główkowania”! 


