
Praca domowa dla kl.2c na 22.04. (środa) 

 Temat: Wiosna w sztuce. Czym jest metr? 

 

Dzień dobry w środku tygodnia. Mam nadzieję, że z uśmiechem spoglądacie 

w przyszłość. Wczoraj dowiedzieliście się, jak śmiech wpływa na zdrowie. 

Jak śpiewała Sylwia Grzeszczak „Cieszmy się z małych rzeczy”…. 

Dziś czeka nas spotkanie z wiosną w sztuce. Przypomnimy sobie, co to jest 

metr. Zaczynamy pracę. 

Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3 

 Ćwiczenie do matematyki 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 
1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Rysowanki – 

obrysowanki” 

„Narysujcie” oczami kilka dowolnych przedmiotów na ścianie ( np. okno, zegar, 

biurko).   

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Klawiatura 

komputera”  

 Oprzyjcie palce obu rąk na ławce i naciskajcie nimi na zmianę – raz 

mocniej, raz słabiej, udając, że piszecie na klawiaturze komputera.   

3. Wiosna jest przepiękną porą roku, bo cała przyroda budzi się 

do życia. Jednak przeplata trochę zimy, trochę lata. Otwórzcie 

podręcznik na s. 41 i obejrzyjcie wiosenne pejzaże. 

- Który obraz przedstawia przedwiośnie i dlaczego? 

- Na którym obrazie widać już wiosnę? 

- Po czym można rozpoznać, że nastała już wiosna? 

- Który obraz podoba Wam  się najbardziej i dlaczego? 

Mnie najbardziej urzekł obraz Henryka Weyssenhofa „Wiosna”,  

bo przypomina mi, bliskie mojemu sercu, podmokłe łąki Puszczy Kampinoskiej 

w Granicy.  



4. Teraz wysłuchajcie utworu Antonia Vivaldiego „Cztery pory roku. 

Wiosna” i  rozpoznajcie wiosenne kwiaty/Wiosna – Antonio Vivaldi – 

lekcja dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg) 

Prawda, że piękny utwór?  

- Czy rozpoznaliście instrumenty w utworze? 

- Czy rozpoznaliście wszystkie zwiastuny wiosny? Jeśli tak, to możemy 

przejść do kolejnego polecenia.  

 

 

 
 

 
 

 

4. Otwórzcie podręcznik na s. 42 i 43 i przeczytajcie tekst o wiośnie  

w Kąciku odkrywców Bratka(podręcznik s. 42 i 43) 

Teraz wiecie już, co oznacza powiedzenie „Kwiecień plecień,  

bo przeplata trochę zimy, trochę lata”. 

Szczególnie teraz to odczuwamy, kiedy w dzień świeci słońce i jest 

ciepło, a nocą temperatura spada poniżej zera.  

5. Skoro już znacie zwiastuny wiosny, to świetnie sobie poradzicie  

z ćwiczeniami. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 33  

     i wykonajcie polecenia 1 i 2. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana,                    

cz. 3, ćw. 1, 2, s. 33) 

 

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


6. Zielony Detektyw też szuka wiosny. Dawno mu nie pomagaliśmy. 

Otwórzcie ćwiczenie przyrodniczo – matematyczne „Zielony 

Detektyw” na s. 58 i wykonajcie ćwiczenia: 1,2 s. 58 i 3,4 s. 59. 

Zróbcie zdjęcie wykonanej pracy i prześlijcie na mojego Messengera 

lub maila. 

7. Pora na gimnastykę przy piosence „Żabie kroczki” 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

 

8. Teraz czekają na Was łamigłówki Bratka – czym jest metr? 

(podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 109) 

Bartek  prezentuje Wam różne miary – krawiecką, taśmę mierniczą, miarę 

stolarską, liniał tablicowy.  

1 metr to 100 centymetrów      1m = 100 cm 
 

 

 
 

9. Rozwiążemy teraz ustnie zadania tekstowe (podręcznik, cz. 3, ćw. 2, 3, 

4, s. 109) 
Ćw. 2.  

 Jaką długość miał dłuższy bok klasy?  

10 m + 2 m = …. m             Odp. Dłuższy bok miał ….. m długości. 

 Jaką długość miały wszystkie boki razem?  

2 ∙ 12 m + 2 ∙ 10 m = 24 m +… m = …. m 

Odp. Wszystkie boki razem miały …. m długości. 

Ćw. 3.  

 Ile ławek ustawiono w jednym rzędzie? 4 ławki 

 Ile ławek zmieści się w dwóch rzędach?  8 ławek 

 Jaka jest odległość między pierwszą a ostatnią ławką? 8 metrów 

 Ile dzieci będzie mogło usiąść w dwóch rzędach ławek, jeżeli przy jednej ławce usiądzie 

dwóch uczniów? 2 ∙ 8 = … uczniów 

Ćw. 4. Odczytajcie informacje i obliczcie wymiary dywanu: 

 długość i szerokość dywanu wynoszą razem 7 m, a dłuższy bok ma o 1 m więcej niż krótszy, 

więc dłuższy bok ma 4 m, a krótszy bok ma 3 m.  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


10.  Teraz otwórzcie ćwiczenie do matematyki na s. 23 i wykonajcie ćw. 1 

(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, s. 23) 

          Pokolorujcie ramki z działaniami, których wynik wynosi 100 cm.  

11.  Rozwiążcie sami  kolejne zadania tekstowe (zeszyt ćwiczeń – 

matematyka, cz. 3, ćw. 2, 3, s. 23, ćw. 2, 3, s. 69) 

Ćw. 2., s. 23. Żeby obliczyć, ile centymetrów tasiemki zostało trzeba zamienić 

1metr na centymetry. 

 1 m = 100 cm         100 cm – 30 cm = …. cm 

Odp. Zostało…. cm tasiemki.  

Ćw. 3., s. 23.  

 droga Oli: 20 m + 50 m = … m 

 droga Arka: 40 m + 50 m = … m 

 droga Dominika: 30 m + 50 m = … m 

Otoczcie czerwoną pętlą wynik oznaczający najdłuższą drogę (droga Arka)  

oraz zieloną pętlą wynik oznaczający najkrótszą drogę (droga Oli).  

 

12. *Praca dla chętnych (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1,2,3 s. 

69) oraz(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana,  cz. 3, ćw.1, 2, s. 32) 

                              
 

Na pewno sobie świetnie radzicie! Miłej pracy! 

 

 


