
Praca domowa dla klasy IIc na 20.04.2020r. 

 Temat dnia: „Dieta panny Mądralińskiej”. Wprawki Ortograffki: 

przymiotnik – wyraz określający rzeczownik. Mierzymy odcinki. 

 

Witam Was serdecznie w poniedziałek. Mam nadzieję, że weekend był 

przyjemny. Jesteście naprawdę dobrymi uczniami. Poznaliście budowę 

ciała człowieka i sposoby na utrzymanie go w dobrej kondycji. Dziś 

dowiecie się, jaką dietę stosowała jedna z pewnych siebie pań  

i przypomnimy sobie wiadomości na temat przymiotnika.  

Będziemy też mierzyć odcinki. Miłej pracy! 

Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3. 

 Ćwiczenie do matematyki 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Niepotrzebną gazetę 

 Zeszyt do matematyki 

 Kartkę z bloku i przybory plastyczne 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Strojenie min”  

- Zamknijcie oczy i zróbcie kilka grymasów, np. marszczymy nosy, 

ściągamy brwi, uśmiechamy się szeroko. Teraz otwieramy oczy i kilka 

razy mrugamy.  

         Kontynuujcie przez ok. minutę. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Piłeczka” 

– Wyciągnijcie przed siebie tę rękę, którą piszecie, i spróbujcie dokładnie 

zgnieść gazetę. Teraz pomóżcie sobie drugą ręką i zgniećcie gazetę tak 

mocno, aby powstała z niej kulka. Teraz pstrykajcie w tę kulkę palcami – 

raz mocniej, a raz słabiej. 

 
 



3. Wysłuchajcie wiersza  Małgorzaty Barańskiej „Dieta panny 

Mądralińskiej”  (Grupa kl.II c) lub przeczytajcie go sami  (podręcznik, cz. 

3. s. 34), a następnie spróbujcie ocenić postępowanie bohaterki. 

-  Dlaczego ta panna nosiła takie nazwisko? 

-  Jaka była panna Mądralińska? 

Wybierzcie odpowiednie przykłady spośród podanych:  

przemądrzała – skromna – zarozumiała – rozsądna – próżna – roztropna – 

dumna – mądra – ostrożna – nieodpowiedzialna 

Przypomnę, że próżny to taki, który ma wysokie mniemanie o sobie. 

Sprawdźmy!  
Pani Mądralińska była przemądrzała, zarozumiała, próżna, dumna i nieodpowiedzialna. 

Jeśli wybrałeś te cechy, to bardzo dobrze. 

Odszukajcie w wierszu wyrazy, które określają wygląd tej pani, kiedy przestała 

jeść warzywa. 

Jakie miała włosy? (słabe),   Jaki miała wzrok?  (krótki) 

Wiecie już, że PRZYMIOTNIKI  odpowiadają na pytania: 

- Jaki? Jaka? Jakie? 
4. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 26 i wykonajcie ćw. 3. Dopiszcie 

do rzeczowników pasujące określenia. 

Ja wymyśliłam takie: 

Motyl jaki? barwny, czarujący, lekki  

Łąka jaka? kolorowa, pachnąca, czarodziejska 

Słońce jakie? złote, zamglone, gorące 

 

5. A teraz następna strona w ćwiczeniu. Otwórzcie je na s. 27 i wykonajcie 

ćwiczenie 2., dopisując do owoców pasujące przymiotniki z ramki. (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 27) 

 

6. W podobny sposób wykonajcie ćw.3 z tej samej strony, ale sami dopiszcie 

pasujące określenia. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, 

s. 27) 

Na pewno to było łatwe. 

Wiecie już dlaczego panna Mądralińska odczuła skutki złej diety? Oczywiście 

dlatego, że wyrzuciła z niej warzywa zawierające wiele cennych witamin i 

minerałów. 

Warzywa, oprócz ruchu, są niezbędne dla naszego zdrowia. 



A wiecie, że autorem pojęcia witaminy  jest  Polak, którego zdjęcie zamieszczam 

poniżej. Nazwa witamina pochodzi od łacińskiego słowa vita ( życie)i związku 

chemicznego zwanego aminą. To pojęcie stworzył 108 lat temu. 

 

 
 

7. Teraz dowiecie się, jak brzmi jego nazwisko układając zdanie  

z rozsypanki wyrazowej w ćwiczeniu 1 na s. 26. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 26) 

Tak, to Kazimierz Funk, który zajmował się leczeniem ludzi chorych  

na awitaminozę, czyli brak witamin. Większość swoich prac badawczych 

prowadził w Paryżu. 

My nie chcemy, żeby nam wypadały włosy, żeby nasza cera była pełna 

wyprysków, nie chcemy chorować na krzywicę, szkorbut czy inne poważne 

choroby, dlatego będziemy jeść codziennie warzywa i owoce! 

 

8. Wykonajcie teraz ćwiczenie 2 ze s. 26, a dowiecie się, jakie warzywa 

uznawane są za bomby witaminowe. 

 

9. Wracamy do podręcznika na s. 35 i ustnie odgadujemy zagadki 

Ortograffków. (podręcznik, cz. 3, s. 35) 

Prawda, że łatwe? 

 

10. Pora na przerwę w pracy. Posłuchajcie piosenki pt. „Witaminki”  

i wymyślcie do niej ćwiczenia ruchowe. Wasza wyobraźnia jest 

nieograniczona! Link podaję poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ 

 

 

11. Otwórzcie podręcznik na s. 107. Pora na łamigłówki Bratka – linia 

prosta, krzywa i łamana, odcinki (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, s. 107) 

https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ


 
 

Popatrzcie na powyższy rysunek  

 prosta jest prostą tylko wtedy, kiedy kreślimy ją z użyciem linijki. 

Możemy ją dowolnie przedłużać w obydwu kierunkach. 

 Półprosta ma początek, a możemy ją przedłużać tylko w jednym 

kierunku. Kreślimy ją też z użyciem linijki. 

 Odcinek to fragment linii prostej oznaczonej dwoma punktami, czyli 

odcinek ma początek i koniec i możemy zmierzyć jego długość. 

 Linia łamana jest  zbudowana z kilku odcinków, co najmniej dwóch. 

Również rysujemy ją przy pomocy linijki. 

  Linia krzywa to linia, którą możemy narysować  bez użycia linijki. 

 

 



12. Bratek przypomni teraz Wam, jak mierzymy poprawnie odcinki.  

Podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 108 

Przyjrzyjcie się ilustracji, na której Iga i Zosia mierzą odcinki. Wskażcie 

dziewczynkę, która robi to poprawnie i wspólnie z Bratkiem przypomnijcie 

sobie, że zawsze zaczynamy mierzenie linijką od punktu zero, który znajduje 

się na linijce.  

13. Teraz pora na samodzielne rysowanie i mierzenie odcinków. Otwórzcie 

ćwiczenie do matematyki na s. 20 (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 

1, 2, 3, 4, s. 20 i ćw. 1. 2, s.21) 

Ćw. 1. Przy użyciu linijki narysujcie najkrótsze drogi, którymi owady dotrą do 

kwiatka. Następnie zmierzcie długość odcinków i zapiszcie wyniki w kratkach. 

Na koniec określcie, który owad jest najbliżej, a który najdalej od kwiatka.  

Ćw. 2. Zmierzcie linijkami długość odcinków i zapiszcie długości w kratkach.  

Ćw. 3. Dorysujcie przy pomocy linijek takie odcinki, aby suma długości 

wynosiła 10 centymetrów – kolejno należy dorysować odcinek długości 2cm oraz długości 

7cm.   

Ćw. 4. Zmierzcie długość drogi i zapiszcie obliczenia: 

2 cm + 3 cm + 4 cm + 6 cm + 5 cm = ? 

Wykonaną pracę z edukacji polonistycznej i matematycznej 

sfotografujcie i wyślijcie na mojego maila lub Messengera. 

14. Wykonajcie dowolną techniką pracę plastyczną  

pt. „ Geometriolandia”, wykorzystując linie krzywe, łamane, 

proste, odcinki oraz punkty prześlij do mnie do 24.04.(piątek). 

15.* Zadania  dla chętnych na szóstkę. 

a) Lidzia przejechała drogę długości 72 km. Taką samą drogę 

przejechała Marcelinka. Jaką drogę przejechał Wojtuś, jeśli była 

ona krótsza o 33 km od sumy długości dróg Lidzi i Marcelinki? 

b) Julian wraz z rodzicami wybrał się na trzydniową wycieczkę. 

Trasa miał 830 km. I i II dnia Julian przejechał 620 km, a II i III 

dnia – 590 km. Ile kilometrów przejechał każdego dnia? 

*Obliczcie najpierw, ile km przejechał Julian drugiego dnia.  

 


