
Praca domowa dla klasy 2c na poniedziałek 25.05. 

Temat dnia: Poznajemy ryby. Odejmujemy liczby w zakresie 100. 

 

Dzień dobry w poniedziałek. W piątek wyruszyliśmy nad staw i rzekę. 

Poznaliśmy rośliny i zwierzęta wodne. Wiemy, co to są wody płynące  

i stojące oraz co to jest źródło, koryto i ujście. Dziś poznamy ryby żyjące  

w wodach słodkich i słonych. Oprócz tego będziemy dodawać i odejmować 

liczby w zakresie 100. Pamiętajcie, że jutro jest Dzień Matki i poproszę Was 

o przygotowanie niespodzianki dla Mamy. 

Zabieramy się do nauki. 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE, CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI CZĘSĆ 4. 

 ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

  
. 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Morskie fale” 

Wstańcie i kreślcie w powietrzu morskie fale – małe i duże. Uważnie 

podążajcie wzrokiem za ruchem swojego palca. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Morska woda 

Kucnijcie i wyobraźcie sobie, że zanurzacie ręce w morskiej wodzie. 

Wyjmijcie ręce i energicznie otrzepcie je z wody. 

3. Na początek obejrzyjcie film „Ile jest słodkiej wody na Ziemi?” 

(https://www.youtube.com/watch?v=0rVHgxq3a_0) 

4. Opowiedzcie na pytanie: - Której wody jest więcej, słonej czy słodkiej? 

Oczywiście słonej, która nie nadaje się do picia. 

5. Poznajcie teraz ryby żyjące w wodach słodkich, czyli te, które 

mieszkają w rzekach, jeziorach i stawach oraz ryby słonowodne, 

żyjące w morzach i oceanach. Otwórzcie podręcznik na s. 18 i 19 

https://www.youtube.com/watch?v=0rVHgxq3a_0


i przeczytajcie tekst, który przygotował dla Was Bratek.(podręcznik, 

cz. 4, ćw. 1, s. 19) 

Przyjrzyjcie  się ilustracji i wymieńcie nazwy ryb zamieszkujących wody 

słodkie i nazwy ryb zamieszkujących Morze Bałtyckie, czyli ryb słonowodnych.  

6. Teraz otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 13 i na podstawie 

informacji z podręcznika wykonajcie ćw.2 (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, ćw. 2, s. 13) 

7. Przyjrzyjcie się uważnie, jak zbudowana jest ryba i na podstawie 

ilustracji wykonajcie ćwiczenie 1 na s.13. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 13) 

- Jakie funkcje pełnią określone części jej ciała? 

 
Ryby mają różne kształty. Popatrzcie na zdjęcia poniżej. 

 
 igłowaty                                     silnie bocznie spłaszczony 

 

 

 
podstawowy                                   węgorzowaty 

 



 
koniki morskie                asymetrycznie bocznie spłaszczone 

 

Płetwy umożliwiają rybie poruszanie się w wodzie, a płetwa ogonowa jest 

dla niej sterem. Linia boczna odbiera ruch wody i dźwięki. Natomiast 

łuski chronią skórę ryby i zmniejszają opór wody podczas ruchu. Skrzela 

służą do oddychania. 

 

8. Na podstawie wiadomości w podręczniku na s. 19 wykonajcie 

ćwiczenie 1 ze s. 14 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, 

ćw. 1, s. 14) 

Odszukajcie i zaznaczcie w wykreślance nazwy ryb występujących w Bałtyku. 

Następnie zapiszcie nazwy tych ryb w kolejności alfabetycznej: dorsz, 

flądra,…………………………..  

9. Uzupełnijcie historyjkę obrazkową w ćwiczeniu 2 na s. 14 i zapiszcie ją  

w zeszycie do języka polskiego.(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, 

cz. 4, ćw. 2, s. 14) Pamiętajcie o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu. 

10.  Czas na ćwiczenia ruchowe. Dziś proponuję poćwiczyć z panią Anią  

i Lenką. Link podaję poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 

11. Przechodzimy do matematyki. Otwórzcie podręcznik na s. 86. 

Przeczytajcie polecenie 3 i wyjaśnienie Bratka.  

Musi on obliczyć odejmowanie: 56 – 24.  

Najpierw odejmuje jedności, a potem dziesiątki, czyli:  

56 – 24 = 56 – 4 – 20 = 52 – 20 = 32 

Można również najpierw odjąć dziesiątki, a potem jedności, czyli: 

56 – 24 = 56 – 20 – 4 = 36 – 4 = 32 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg


12.  Wybierzcie dowolny sposób odejmowania liczb dwucyfrowych, 

otwórzcie ćwiczenie do matematyki na s. 8 i wykonajcie ćw. 1 i 2. (zeszyt 

ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 2 s. 8) 

13.  Również dowolnym sposobem wykonajcie ćw. 1, 2, 3 i 4 ze s. 10. (zeszyt 

ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 2, 3, 4 s. 10) 

14. * Praca dla chętnych – ćw. 1, 2 s. 9 (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, 

ćw. 1, 2, s. 9) 

15.  Otwórzcie teraz książkę „ Zielony Detektyw” na s. 96. Wybierzcie deser, 

który przygotujecie dla mamy z okazji jej święta i postarajcie się  

na jutro o podane produkty. Możecie też wykonać deser własnego 

pomysłu, z innych składników.  

16.  Wykonajcie dowolną kartkę według pomysłu podanego w linku poniżej 

i podarujcie ją jutro swojej mamie wraz z życzeniami.  

„ 27 pomysłów na urocze kartki na Dzień Matki” 

 https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU 

 

Życzę Wam miłej pracy i cudownego dnia! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU

