
Praca domowa dla kl. IIc na 21.04.2020r. (wtorek) 

Temat : Czy śmiech poprawia nasze samopoczucie? 

 

Dzień dobry we wtorek. Dziś przed Wami dużo mniej pracy. 

Wiecie, że ruch i  zdrowe odżywianie są podstawą zdrowia. Potraficie 

mierzyć i rysować odcinki. Dziś dowiecie się, jak śmiech wpływa na nasze 

samopoczucie. Zaczynamy pracę. 

Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Zeszyt do j. polskiego 

 Materiały do wykonania robota np. : pudełka, sznurki, korki, klej, 

papier kolorowy  

 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Leniwe ósemki”  

Wyciągnijcie przed siebie lewą rękę i kciukiem skierowanym do góry rysujcie  

w powietrzu „położoną” i „postawioną” ósemkę – śledźcie oczami  rękę, głowa 

pozostaje nieruchoma. To samo  powtórzcie prawą ręką, a potem obiema 

jednocześnie. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Śledź maskotkę”  

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 maskotkę, nie ruszając głową. Każdy cykl ruchu zakończcie 

spojrzeniem przed siebie w dal. Kontynuujcie przez ok. minutę.  

3. Otwórzcie podręcznik na s.36  i wykonajcie doświadczenie  

ze śmiechem (podręcznik, cz. 3, ćw. 3, s. 36) 

 Obserwujcie własne ciało oraz to, jak pracują mięśnie brzucha i twarzy.  

 Jak czują się po zażyciu dawki śmiechu oraz, czy lubicie się śmiać  

i dlaczego.  

 



 

 

4. Przeczytajcie teraz wiersz Mariusza Szwondera „Królestwo 

Chicholandii” (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 36). Nauczcie się go czytać 

tak, jakbyście byli bardzo rozbawieni. Nagrajcie filmik i prześlijcie go 

do końca tygodnia na mojego Messengera.  

Zastanówcie się, która informacja podana w wierszu wydaje się Wam 

najbardziej prawdopodobna.  

Odczytajcie dwa ostatnie wersy wiersza i odpowiedzcie na postawione   w nim 

pytanie.  

 

 
 

Śmiech to zdrowie, bo: 

 podczas śmiechu człowiek głębiej oddycha i dotlenia mozg i cały 

organizm; 

 serce bije szybciej i poprawia się ukrwienie ciała; 

 mózg wydziela endorfiny – hormony szczęścia; 

 pozbywamy się hormonu walki – adrenaliny i relaksujemy się. 

 

 

4. Wykonajcie teraz ćw.4 z podręcznika na s. 36. Ułóżcie  z rozsypanek 

wyrazowych przysłowia i powiedzenia, a następnie zapiszcie je  

w zeszycie (podręcznik, cz. 3, ćw. 4, s. 36) 

 
– Śmiech to zdrowie.  

– Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. 

– Nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku.  

– Śmiać się, jak głupi do sera.  

– Pęknąć ze śmiechu.   

Spróbujcie wyjaśnić domownikom  znaczenie powyższych powiedzeń, odnosząc 

się do własnych doświadczeń.  

 

5. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 29 i wykonajcie ćw. 1, 2, 3.  



Na pewno świetnie Wam pójdzie.  (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 1,2,3  s. 29) 

6. Jeżeli sobie poradziliście, to z pewnością szybko wykonacie ćw.1 i 2  

na s. 30. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1,2, s. 30) 

 
8.Teraz pora na gimnastykę. Poćwiczcie razem ze znajomymi  

z Internetu lub z naszymi Karolami. Do dzieła! 

                      https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g 

 

9. Pora na uruchomienie wyobraźni. Pamiętacie nasze rakiety 

kosmiczne z odpadów.? Zaprojektujcie i wykonajcie robota 

poprawiającego nastrój. Możecie wykonać go z dowolnych 

materiałów. Macie na to czas do poniedziałku 27.04. Zdjęcie robota 

prześlijcie na moją pocztę lub Messengera (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 30) 

 

Trochę żartu 

 
Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka 

ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g


 

 

Na wykładzie z biologii na studiach, 

nauczyciel kończy przemowę: 

- I tak oto właśnie ciecz ścieka. 

Na to student z zagranicy mówi: 

- Polska języka dziwna. Pies ścieka  

i woda ścieka. 

 

 
 

Śmiech małp jest bezgłośny ze względu na fakt, iż słabo panują nad wydechami 

powietrza. Podczas śmiechu małpy wydychają całe powietrze, które zaczerpnęły – 

ludzie robią to tylko częściowo – dlatego kontrolują przeponę i wydawanie 

dźwięków. 

 

Zwykły uśmiech może wymagać użycia do 53 mięśni, ale niektóre z nich używają 

tylko 5 mięśni. Podczas głośnego śmiechu do naszych płuc trafia nawet półtora 

litra powietrza, podczas gdy nie śmiejąc się wdychamy tylko pół litra. 

 

Miłego dnia i duuuużo uśmiechu! 


