
Praca domowa na 27.03., klasa IIc 

Temat: Wprawki Ortograffki: wyrazy z h do zapamiętania. 

Dodajemy i odejmujemy liczby do 100. 

Dzień dobry. 

Wczoraj omawialiśmy temat higieny osobistej 

oraz odejmowaliśmy liczby w zakresie 100. Mam nadzieję, 

że dobrze Wam poszło. Dziś zajmiemy się pisownią wyrazów z h, 

przypomnimy sobie zasady ortograficzne oraz utrwalimy dodawanie  

i odejmowanie liczb w zakresie 100 . Zaczynamy pracę. 

1. Na dobry początek zaśpiewajcie ze mną naszą powitankę. 

Wszyscy są? Witam Was! Zaczynamy, już czas. 

Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy! 

2. Otwórzcie podręcznik, cz. 3. na s. 12., odczytajcie hasła  

z plakatów i odpowiedzcie na pytanie. (podręcznik, cz. 3, ćw. 

1, s. 12) 

 Które sposoby zwalczania wirusów wymienione w hasłach 

stosowaliście? 

3. Przepiszcie wyrazy z h do zeszytu i zaznaczcie na kolorowo 

literę h.(podręcznik, cz. 3, ćw. 2, s. 12) 

4. Teraz obejrzyjcie film utrwalający zasady pisowni wyrazów 

z h na wesoło. Postarajcie się zapamiętać te zasady i jak 

najwięcej wyrazów, a później  policzcie, ile wyrazów udało 

Wam się zapamiętać. 
( https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes)  

5. A teraz relaks dla uszu – ćwiczenie „Muszelki” 

Usiądźcie  wygodnie. Łokcie oprzyjcie o stolik. Nałóżcie ręce złożone 

w muszelki na uszy. Zamknijcie  oczy i przez chwilę słuchajcie 

przyjemnego szumu podobnego do szumu morskich fal. 

 

6.  Zapraszam Was teraz do wykonania zadań z zeszytu 

ćwiczeń : 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, 

ćw. 1, s. 10) 

https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes


 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, 

ćw. 2, s. 10) 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, 

ćw. 3, s. 10) 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, 

ćw. 1, s. 11) 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, 

ćw. 2, s. 11) 

 

 

7. Zapraszam do ćwiczeń oddechowo-odprężających. 

         Wstańcie od stolików.  

 Unieście ręce w górę – wdech, opuśćcie ręce – wydech (3x). 

  Nabierzcie powietrza i powoli wydmuchujcie je w górę tak, 

jakbyście chcieli utrzymać piórko w powietrzu. 

  Teraz zdmuchnijcie świeczki na torcie. 

  Znów unieście ręce w górę – wdech, i opuście – wydech (3x). 

 

8. Rozwiążcie zagadkę, a następnie przeczytajcie ciekawostki  

na jej temat. 

 

Dziurki sznurkiem powiązane, 

a czemu to służy? 

Abyś latem odpoczywał, 

gdy Cię upał znuży. 



 

 

 Wiemy z dużą pewnością, że historię hamaków 

zapoczątkowali rdzenni mieszkańcy Ameryki Środkowej 

i Południowej oraz Karaibów. Jeśli wierzyć ekspertom, 

miało to już miejsce 2000 lat p.n.e. Wytwarzali je z 

tkanej kory drzewnej, potem z włókien sizalu. 

 Hamak zapewniał przyjemny przeciąg podczas snu, ale 

głównie chronił przez przyrodą… przyrodą, która 

chciała zabić (węże, jadowite pająki i tym podobne). 

Służył też do transportu oraz w pogrzebowych 

rytuałach. 

 Podczas pobytu w plemieniu Taino na 

Bahamach, hamaki odkrył dla świata (a następnie 

sprowadził do Europy) pewien znany podróżnik – 

Christopher Columbus. Tak zaczęło się całe to 

hamakowe szaleństwo. 

 Pod koniec XVI wieku, hamaki na stałe zagościły pod 

pokładami statków handlowych i wojennych. Potem 

historia przyspiesza. Hamaki stały się modne na 



europejskich dworach. W dziewiętnastowiecznej Anglii 

próbowano zastąpić hamakami, więzienne prycze. 

Metalowe elementy były jednak używane przez więźniów 

jako prowizoryczna broń. Projekt więc szybko upadł. 

9. Przechodzimy do liczenia. 

Otwórzcie zeszyt do matematyki. Obliczcie działania dowolnym 

sposobem, uporządkujcie wyniki od największego  

do najmniejszego, a otrzymacie hasło z podanych liter.  

23 + 40 = A 

59 – 30 = M 

44 + 55 = I 

61 + 33 = O 

95 – 30 = T 

36 + 32 = O 

82 – 70 =  I 

77 – 50 = H 

54 + 41 = P 

32 -  10 = E 

89 – 79 = O 

46 + 40 = P 

75 – 60 = N 

54  + 46 = H   

 

10.Zilustrujcie odczytane hasło na kartce z bloku, zróbcie 

zdjęcie pracy i prześlijcie na mojego Messengera do wtorku 31 

marca. 

 

11.*Zadanie dla chętnych- rozwiążcie zadanie 

o podwyższonym stopniu trudności. 

Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, s. 62 

 

 

 


