
Praca domowa dla klasy 2c na 29.05.( piątek) 

Temat dnia: Poznajemy swoje uczucia. Znam tysiąc, mogę przysiąc! 

 
To już kolejny piątek. Czas tak szybko mija. Teraz towarzyszą nam różne 

uczucia, od złości, zniechęcenia, smutku, po radość i szczęście. Pokazują 

nam, co dzieje się z nami w danej chwili.  

Dziś poznamy emocje naszych książkowych bohaterów i nauczymy się je 

odróżniać. Powtórzymy też rachunek pamięciowy w zakresie 100. 

Pora zacząć pracę.  

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI CZĘŚĆ 4. 

 ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

 

1. Zabawa na powitanie „Miny”. Na początek pokażcie poniższe emocje: 

– weseli, radośni, szczęśliwi – szeroki uśmiech 

– smutni – podkówka z warg 

– zdenerwowani – wąskie wargi 

– obrażeni – wydęte wargi 

2.Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Obserwuj piórko” 

Weźcie do ręki piórko lub kawałek bibułki. Stańcie swobodnie  

i dmuchajcie na przedmiot, obserwując, jak leci. 

3. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Siłacz” 

– Złóżcie razem dłonie przed sobą. Dokładnie nałóżcie każdy palec prawej 

ręki na każdy palec lewej ręki. Naciskajcie raz mocno, a raz lekko dłonią 

na dłoń. Chwilami niech palce naciskają na siebie bardzo mocno, a 

chwilami bardzo lekko.  



4. Przyjrzyjcie się, pokazanym na ilustracji,  emocjom i spróbujcie je 

nazwać.  

 

 
 

5. Rozpoznamy teraz uczucia przyjemne i nieprzyjemne. Otwórzcie  

ćwiczenie zintegrowane na s. 21 i wykonajcie ćw. 1(zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz.4, ćw. 1, s. 21) 

Spróbujcie odpowiedzieć, co je wywołuje. 

6. Pora na ocenę Waszych emocji w różnych sytuacjach w ćw. 2. s. 21. 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz.4, ćw. 2, s. 21) 

7. Otwórzcie podręcznik na s. 27 i przeczytajcie wiersz Doroty Gellner 

„Zły humorek”. Już domyślamy się, jakie uczucie towarzyszy 

bohaterce. (podręcznik, cz. 4, ćw. 1, s. 27) 

- Jakie inne emocje przeżywała dziewczynka? 

– Jak zachowywała się bohaterka, kiedy opanowała ją złość? 

– Jakie konsekwencje mogą wynikać z takiego zachowania? 

– Kiedy bohaterka pozbyła się złości? 

- Co znaczy - zły jak osa, strach ma wielkie oczy, kamień spadł mi z serca ?  

8. Podajcie sposoby radzenia sobie ze złością, bo każdy ma inną metodę 

jej pokonywania. Uzupełnijcie zdanie w ćw.2 na s. 23. (zeszyt ćwiczeń 

– edukacja zintegrowana, cz.4, ćw. 2, s. 23) 

9. Codziennie towarzyszy nam wiele emocji, dobrych i złych. Każdy 

musi nauczyć się je rozpoznawać. Pomoże nam w tym DOMEK 

UCZUĆ BRATKA na s. 29 w podręczniku. Przyjrzyjcie się, jakie 

uczucia umie rozpoznać u siebie Bratek. Wskażcie rysunek, który 

oddaje Wasze emocje w tej chwili. 

10.  Na podstawie ilustracji z podręcznika wykonajcie ćw. 1 i 2 ze s. 22  

w ćwiczeniu zintegrowanym. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz.4, ćw. 1, 2, s. 22) 



11.  Wśród pokazanych uczuć jest smutek. Zapoznajcie się teraz 

„Smutnym wierszem” ze s. 28 w podręczniku. (podręcznik, cz. 4, ćw. 

1, 2, s. 28) 

– Czy smutek jest nam potrzebny? 

– O czym smutek nas informuje? 

– Czy złość jest nam potrzebna? 

– Przed czym złość nas chroni? 

Uczucia są nam potrzebne. Pozwalają nam ocenić, co się z nami dzieje, jak 

czujemy się w obecności innych osób, są ważnym sygnałem, gdy dzieje się coś 

złego, mobilizują nas do działania, na przykład ucieczki w sytuacji zagrożenia. 

Są w pewnym stopniu wyznacznikiem naszego życia: to czy czujemy się dobrze 

czy źle, jakie mamy samopoczucie, rzutuje na wszystko co robimy. 

12.  Otwórzcie zeszyt do języka polskiego i uzupełnijcie zdania: 

– Jestem radosny/radosna, gdy… 

– Czuję strach, gdy… 

–Kiedy jest mi smutno, to... 

– Ogarnia mnie złość wtedy, gdy… 

– Jestem szczęśliwy/ szczęśliwa, gdy... 

13.  Pora na przerwę. Wykonajcie 3 razy po 10 przysiadów, 10 

pajacyków, 10 skłonów, za każdym razem w innym tempie.  

 
14. Przechodzimy do matematyki. Otwórzcie ćwiczenie na s. 18 i 19  

i wykonajcie wszystkie polecenia. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, 

ćw. 1, 2,3, 4,  s. 18, ćw. 1, 2, 3, 4, s. 19) 

Ćw.1.s.18 Przypominam, że suma to wynik dodawania. 

Ćw.2. s.18. Możecie dokonać obliczeń w jednym zapisie, lub wykonać dwa działania. 

Ćw.3.s.18. Wskazówki zegara poruszają się w prawo. 



 

Ćw.4.s.18.Oblicz różnice dowolnym, najłatwiejszym dla Ciebie sposobem. 

Ćw.1.s.19. Przypominam porównywanie różnicowe i ilorazowe: 

np. o 6 większy ( dodajemy) 

      o 6 mniejszy ( odejmujemy) 

      6 razy większy ( mnożymy) 

     6 razy mniejszy ( dzielimy) 

Ćw.2.s.19. Zacznijcie obliczenia od podanej liczby, zgodnie ze strzałkami. 

Ćw.3.s.19. Możecie zapisać rozwiązanie w jednym działaniu, pamiętając, że najpierw 

wykonujemy mnożenie, a potem dodawanie i odejmowanie. 

15.  Na koniec proponuję wykonać pracę na komputerze „ Emocje 

zwierząt”. 

 

 
Życzę Wam samych pozytywnych emocji! 

Miłego i słonecznego weekendu! 

 


