
Praca domowa dla klasy 2c na 27.04.2020r. (poniedziałek)   

        Temat : Spotkanie z Fryderykiem Chopinem. Barwy ciepłe i zimne. 

 

Dzień dobry w poniedziałek. Cieszę się, że wiosna w pełni i możemy już 

wychodzić na spacery z rodzicami. Dziś zaczniemy nietypowo  

od matematyki. Przypomnimy sobie tabliczkę mnożenia, spotkamy się  

z wielkim kompozytorem Fryderykiem Chopinem oraz powtórzymy, co to 

są barwy ciepłe i barwy zimne.  

Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Ćwiczenie do matematyki 

 Zeszyt do j. polskiego 

 Kartkę z bloku, farby lub kredki 

 
1. Zabawa na powitanie 

Zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie trzykrotnie, coraz szybciej. 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy, już czas. 

Jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy. 

2. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Odbijaj balon” 

Odbijajcie balon ręką lub głową i obserwujcie dokładnie, jaką pokonuje 

drogę, zanim spadnie na podłogę. 

3. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Dotknij kciuka” 

Dotknijcie palcami do czubka kciuka. Najpierw prawą ręką, potem lewą. 

Następnie wykonajcie ćwiczenie obiema rękami jednocześnie. 

 

4. Otwórzcie ćwiczenie do matematyki na s. 28. (zeszyt ćwiczeń – 

matematyka, cz. 3 s. 28, 29) 

 



 

Przypomnimy sobie tabliczkę mnożenia. Będziemy dzielić liczby  

i sprawdzać wynik dzielenia za pomocą mnożenia. Do dzieła! 

Wykonajcie ćw.1, 2, 3 s.28 i ćw. 1 i 2 s.29. Uważnie czytajcie 

polecenia. Na pewno sobie świetnie poradzicie.  

5. *Dla chętnych, na ocenę, ćwiczenia ze s. 30 i 31. (zeszyt ćwiczeń – 

matematyka, cz. 3 s. 30, 31) Nie są  trudne. Wierzę, że wszyscy 

poradzicie sobie bez problemu i będą same piątki. 

6. Teraz zapraszam Was do świata muzyki klasycznej. 

- Czy poznajecie to miejsce poniżej?  Na pewno tak! 

 
 

To miejsce, to Żelazowa Wola, niedaleko Sochaczewa. Tu urodził się 

wielki kompozytor i pianista-Fryderyk Chopin. Jako mały chłopiec, 

czerpał inspiracje do tworzenia muzyki z przyrody: rechotu żab, szumu 

wiatru, plusku wody…. Lubił też słuchać brzmień instrumentów 

muzycznych na wiejskich weselach..Tak powstały min.jegomazurki. 

 

 



 

7. Posłuchajcie i obejrzyjcie animację do jednego z moich ulubionych 

utworów Chopina „Walca wiosennego”. Wsłuchajcie się w melodię,  

bo warto. https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY 

- Prawda, że piękny? 

- Jaki nastrój w Was wywołuje? 

 

8. Otwórzcie podręcznik na s. 62 i przeczytajcie wiersz pt. „ Muzyka 

Fryderyka Chopina” oraz informacje o utworach, jakie tworzył. 

9. Otwórzcie zeszyt do języka polskiego, przepiszcie starannie  

i bezbłędnie poniższe informacje  

Fryderyk Chopin był pianistą i kompozytorem. Komponował piękne 

utwory takie jak: mazurki, polonezy czy walce. Jego muzyka do 

dzisiaj budzi zachwyt, wzrusza i rozwesela. Utwory tego artysty są 

znane ludziom na całym świecie. 

  

10.  Wyszukajcie w wierszu rymujące się wyrazy i zapiszcie je parami  

w zeszycie. 

           Np. palce - walce 

11.  Dopełnieniem wiadomości będzie tekst ze s. 63 w podręczniku. 

Wolną chwilą posłuchajcie innych utworów F.Chopina i zastanówcie się, 

który z nich najbardziej do Was przemawia. 

– Co wiesz o życiu i twórczości Fryderyka Chopina? 

– W jaki sposób rozwijał on swoje talenty?  

– Skąd czerpał pomysły do swoich utworów? 

12.  Otwórzcie zeszyt ćwiczeń  na s. 47 i wpiszcie do krzyżówki nazwy 

utworów, a następnie odczytajcie hasło.( edukacja zintegrowana, cz. 3, 

ćw. 1, s. 47) 

Dozwolone są dwie formy pisowni nazwiska kompozytora.   

13.  Zabawa „Kapela” – „Zebrał cudną Jaś kapelę” 

(https://www.youtube.com/watch?v=0XAinVz-_AM) 

Posłuchajcie  piosenki i wykonajcie pląs według podanej instrukcji. 

Zebrał cudną Jaś kapelę, 

jakich w świecie jest niewiele. ( posuwamy się w prawo) 

Są tam skrzypce, są tam basy, ( naśladujemy grę na skrzypcach, basach) 

cóż to będą z hałasy! (łapiemy się za głowę)  

Dylu, dylu na badylu. (gramy na skrzypcach) 

Firli, firli, plum, plum. (gramy na fujarce, pianinie) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY
https://www.youtube.com/watch?v=0XAinVz-_AM


Fiku-miku na patyku. (obracamy się w kółko) 

Trarararara, bum, bum, bum! (klepiemy się po brzuchu) 

14. Obejrzyjcie teraz film o barwach podstawowych i ich pochodnych 

(http://scholaris.pl/resources/run/id/49568), a następnie otwórzcie 

podręcznik na s.64 i 65 i przeczytajcie informacje na temat barw 

podstawowych. Oto one: 

 

 
15. Odpowiedzcie na pytania: 

– Jak działają na nas kolory ciepłe, a jak zimne? 

– Które kolory kojarzą Wam się z ciepłem, czyli ogniem i słońcem, a które  

z zimnem, czyli wodą i lodem? 

16. Zamalujcie okienka odpowiednimi kolorami otrzymanymi z barw 

podstawowych w zeszycie ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 

1, s. 48 

17.  Teraz pora na bycie artystą. Przygotujcie kartkę z bloku, farby  

albo kredki i namalujcie obraz w barwach ciepłych lub zimnych  

na jeden z podanych tematów: 

 Inspiracje  do wybranego utworu F. Chopina  

 Wiosna w parku w Żelazowej Woli 

 Portret Fryderyka Chopina 
WASZE PRACE Z ZESZYTU DO J. POLSKIEGO ORAZ PRACE PLASTYCZNE 

PRZEŚLIJCIE NA MOJĄ POCZTĘ LUB MESSENGERA DO PIĄTKU ( 1.05). 

BĘDZIECIE MOGLI OBEJRZEĆ JE W KLASOWEJ E-GALERII. Bawcie się 

kolorami! 

Pamiętacie zdanie o kolorach tęczy? 

Czemu patrzysz żabko zielona na grubego faraona? 

 
Kolorowej pracy! 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49568

