
Praca domowa dla klasy 2c na 19.05.(wtorek) 

 Temat dnia: Wiemy, potrafimy!  

  

Dzień dobry Kochani! Dziś sprawdzimy swoją wiedzę przyrodniczo – 

polonistyczną i matematyczną. Przygotujcie sobie zegarki  

i sprawdźcie, ile czasu zajmie Wam samodzielne rozwiązanie testu. 

Powodzenia! 

Przygotujcie: 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE CZĘŚĆ 3. 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI CZĘŚĆ 3. 

 ZEGAREK LUB STOPER 

 ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Popatrz przez 

lornetkę”  

Zróbcie „lornetkę” z dłoni. Obserwujcie przez nią wybrane przedmioty, 

zarówno znajdujące się w pomieszczeniu, jak i daleko  

za oknem. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Klaun”  

Zakreślcie w powietrzu  prawą ręką po swojej lewej stronie kapelusz 

klauna, a lewą ręką po swojej prawej stronie – but klauna. Podążajcie 

wzrokiem za ruchem ręki. 

3. Rozwiążcie wykreślankę, która znajduje się poniżej i rozwiążcie hasło. 

Skreślcie najczęściej powtarzającą się literę.  

LAUABAIAMAYAPAOAWATAÓARAKAI 

Na dzisiejszych zajęciach sprawdzimy, czego do tej pory się nauczyliśmy  

oraz co jeszcze musimy się utrwalić.  

 
 

4. Na początek rozwiążcie samodzielnie test sprawdzający z zakresu 

języka polskiego i środowiska. Przygotujcie stoper lub zegarek. 

Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s.79- 80 i wykonajcie wszystkie 

polecenia uważnie i dokładnie. Następnie, na samym dole strony 80, 



zapiszcie czas wykonania tych poleceń. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, s.79, ćw. 1, 2, s. 80)  

Ćw. 1., s. 79. Połączcie rzeczowniki z odpowiadającymi im czasownikami.  

Ćw. 2., s. 79.Wymyślcie i zapiszcie zabawną historyjkę, używając w niej jak 

najwięcej przymiotników. 

Ćw. 3., s. 79. Uzupełnijcie wyrazy podanymi literami. Zapiszcie je w zeszycie  

w kolejności alfabetycznej. 

Ćw. 1., s. 80.  Wyszukajcie w diagramie podane wyrazy z h. Zapiszcie je  

z pamięci w zeszycie. 

Ćw. 2.,s. 80. Odczytajcie wyrazy z ramek i określcie, do jakiej grupy należą. 

Połączcie je z odpowiednimi nazwami. Zwróćcie uwagę, że pisze się je wielką 

literą. 

 
5. W przerwie proponuję Wam zabawę ze śpiewem „Boogie-

woogie”(https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w) 

Wykonujcie ruchy zgodnie ze słowami piosenki. 

Do przodu prawą rękę daj, 

do tyłu prawą rękę daj, 

do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią, 

bo przy boogie -woogie, boogie (ruszanie biodrami)trzeba wkoło kręcić 

się,(obrót wokół własnej osi) 

no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy!(trzy klaśnięcia) 

Boogie-woogie, ahoj! (kroki do przodu, na słowo „ahoj” podskok) 

Boogie-woogie, ahoj!(cofamy się, na hasło „ahoj” podskok) 

Boogie-woogie, ahoj!(podejście do przodu, podskok) 

I od nowa zaczynamy taniec ten! (wracamy na swoje miejsce, kręcąc się w 

kółko) 

Do przodu lewą rękę daj, 

do tyłu lewą rękę daj, 

do przodu lewą rękę daj i pomachaj nią, 

bo przy boogie-woogie, boogie trzeba wkoło kręcić się, 

no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 

Boogie - woogie, ahoj! (3x) 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


I od nowa zaczynamy taniec ten!  

Do przodu prawą nogę daj, 

do tyłu prawą nogę daj, 

do przodu prawą nogę daj i pomachaj nią, 

bo przy boogie-woogie, boogie trzeba wkoło kręcić się, 

no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 

Boogie-woogie, ahoj! (3x) 

I od nowa zaczynamy taniec ten!  

 Do przodu lewą nogę daj, 

do tyłu lewą nogę daj, 

do przodu lewą nogę daj i pomachaj nią, 

bo przy boogie-woogie, boogie trzeba wkoło kręcić się, 

no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 

Boogie - woogie, ahoj! (3x) 

I od nowa zaczynamy taniec ten!  

6. Wolną chwilą zagrajcie z domownikami w grę planszową 

„Żetonówka”(podręcznik, cz. 3, s. 125) 

 
7. Pora na test z matematyki. Otwórzcie ćwiczenie do matematyki  

na s. 59- 60 i uważnie oraz dokładnie wykonajcie wszystkie polecenia. 

Zmierzcie czas wykonania testu i zapiszcie na samym dole s. 60. 

Powodzenia! (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1,2,3,4, 5, s. 59, 

ćw. 1,2,3, 4, s. 60) 

Ćw. 1., s. 59. Odgadnijcie regułę i wpiszcie kolejne liczby w ciągu. 

Ćw. 2., s. 59. Zapiszcie działania i  obliczcie je. 

Ćw. 3., s. 59.  Rozwiążcie zadanie tekstowe i napiszcie odpowiedź. 

40+19=…., Odp.: W sadzie rośnie teraz … drzew. 

Ćw. 4., s. 59. Wykonajcie obliczenia, rozpisując działania (dodawanie  

i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego). 

Ćw. 5., s. 59. Rozwiążcie zadanie tekstowe i napiszcie odpowiedź. 



28:4= …., Odp.: Każda wieża była zbudowana z … klocków. 

Ćw. 1., s. 60. Napiszcie odpowiedź do zadania tekstowego. 

Odp.: Iga urodziła się…. marca. 

Ćw. 2., s. 60.Wykonajcie obliczenia i pomalujcie tym samym kolorem ramki 

posiadające te same wyniki.  

Ćw. 3., s. 60. Rozwiążcie zadania tekstowe i napiszcie odpowiedź. 
31 – 20 =….,  Odp.: Klasa II b pojedzie na wycieczkę o …… dni później. 

Ćw. 4., s. 60. Zapiszcie godziny na zegarze w oparciu o zadanie tekstowe. 

I grupa – ….., II grupa – ….., III grupa – 10….. 

 

Wykonane testy, przyrodniczo – polonistyczny i matematyczny,  

z podanym na dole czasem wykonania, prześlij obowiązkowo  

na mojego Messengera lub maila do 22.05.( piątek).  

Przygotuj na jutro podręcznik, część 4. i ćwiczenia, część 4. 

 

Pozdrawiam Wszystkich wiosennie i słonecznie! 

 


