
 

Praca domowa na 30.03.2020 dla klasy IIc 
 

 Temat dnia: Bakterie i wirusy. Wrażenia dotykowe. 

 

Dzień dobry, witam Was. Ostatnio utrwalaliśmy pisownię 

wyrazów z h i liczyliśmy w zakresie 100 bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. Dziś zachęcam Was, abyście pogłębili swoją 

wiedzę na temat wirusów i bakterii, bo temat jest bardzo 

aktualny, oraz poznali sposoby liczenia w zakresie 100  

z przekroczeniem progu dziesiątkowego.  

Na początek przygotujcie sobie podręcznik, część 3., ćwiczenia 

zintegrowane i matematyczne, część 3., zeszyty przedmiotowe  

oraz papier kolorowy, klej i nożyczki, kredki, plastelinę itp. 

Rozpoczynamy pracę. Mam nadzieję, że sprawnie Wam pójdzie. 

Powodzenia! 
 

1. Powitanie  

Wstańcie i powiedzcie tekst wiersza, jednocześnie wykonując gesty. 

Na koniec przywitajcie się łokciami z  domownikami, którzy są  obok.  

 

Moje ręce klaszczą, 

a teraz się pogłaszczą, 

w kolana zastukają, 

z innymi przywitają. 

2. Teraz pora na gimnastykę oczu przed czytaniem – ćwiczenie 

„W kółeczko”. 

Poruszajcie oczami po okręgu, nie ruszając głową. Po wykonaniu 

kółka popatrzcie przed siebie. Ćwiczenie powtórzcie kolejny raz, 

zmieniając kierunek obrotu.  ( Możecie wykonać je kilka razy.)  

3. Obejrzyjcie film pt. „Bakterie i wirusy oczyma Justyny 

Litwin”.  

https://www.youtube.com/watch?v=JJol1AmX1U8 

   

- Czy już wiecie co to są bakterie i wirusy? 

- Jak można je zwalczać? 

- Czy istnieją tylko złe bakterie? 

- Kiedy atakują nasz organizm? 

https://www.youtube.com/watch?v=JJol1AmX1U8


 
4. Przeczytajcie uważnie wiersz Pawła Beręsewicza pt.„Serio  

z bakterią” (podręcznik, cz. 3, s. 14). Następnie spróbujcie 

samodzielnie, pełnym zdaniem odpowiedzieć na pytania  

w ćwiczeniu zintegrowanym. 

         (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 12) 

5. Porozmawiajcie na temat bakterii i wirusów z domownikami 

(podręcznik, cz. 3, ćw. 2, 3, s. 14) 

 

 Gdzie mieszkają bakterie i wirusy? 

 W jaki sposób można się nimi zarazić? 

 W jaki sposób można zwalczać zarazki? 

 Dlaczego zarazków nie widać gołym okiem? 

 Jak można je zaobserwować? 

 

6. Na podstawie zdobytych informacji wykonajcie ćwiczenia  

w edukacji zintegrowanej. 

 (zeszyt ćwiczeń - edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, 3 s. 12) 

7. Teraz czas na ćwiczenia oddechowe. 

 



– Wdychając powietrze nosem, unieście w górę ręce, jednocześnie 

wspinając się na palcach. Opuszczając ręce, wypuszczajcie 

powietrze ustami. 

– Tak samo wykonajcie kolejne ćwiczenie, z tą różnicą, że ręce 

unieście w bok.  

8. Przeprowadźcie doświadczenia na temat dotyku 

(podręcznik, cz. 3, s. 15).  

 

 Czy wszyscy odkryli takie same właściwości przedmiotów?  

 Czy dotykając różnych przedmiotów, mieliście różne czy 

podobne wrażenia? 

9. Zapiszcie pełnymi zdaniami wyniki swojego doświadczenia  

w zeszycie do języka polskiego według wzoru z podręcznika: 

 Gąbka jest miękka i chropowata.  

Grzebień jest twardy, gładki …….itd. 

 

  

10. Odczytajcie ciekawostki na temat dotyku (podręcznik, 

cz. 3, s. 15) i obejrzyjcie swoją skórę pod lupą. 

 

11. Przeczytajcie ciekawostkę Bratka w ćwiczeniu 

zintegrowanym na stronie 13 i wykonajcie ćwiczenia (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2, 3  s. 13) 

12. Zapoznajcie się z zasadami postępowania w razie 

zranienia skóry https://forumleczeniaran.pl/pierwsza-

pomoc-w-przypadku-zranienia/ 

13. Oderwijcie się od pracy i wykonajcie wspólnie  

z rodzeństwem: 

 10 podskoków na prawej nodze 

 10 podskoków na lewej nodze 

 10 podskoków obunóż 

 10 skłonów w przód. Pamiętajcie o prostych 

nogach. 

 10 przysiadów 

 10 pajacyków 

 

https://forumleczeniaran.pl/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zranienia/
https://forumleczeniaran.pl/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zranienia/


14. Przechodzimy do matematyki. Do tej pory dodawaliśmy 

i odejmowaliśmy liczby w zakresie 100. Dziś poznamy sposób 

na dodawanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

Przyjrzyjcie się ilustracji i działaniu. Do 27 kół niebieskich 

mamy dodać 5 kół zielonych. 

 
 

Zapisujemy  działanie: 

27 + 5 =  

Najpierw dopełniamy do pełnej dziesiątki, a potem dodajemy 

resztę: 

 

 
 

czyli  

27 + 5 = 27 + 3 + 2 = 30 + 2 = 32 

15. Korzystając z rysunku, obliczcie  działania  

z podręcznika i zapiszcie je w zeszycie do matematyki. 

(podręcznik, ćw. 3, s. 102). 

 

16. Teraz  otwórzcie ćwiczenia do matematyki i wykonajcie 

samodzielnie ćwiczenie 1 i 2 ze s. 8.  

 

Jeżeli łatwiej dodawać Wam swoim sposobem, to nic nie stoi 

na przeszkodzie.  

17. Na koniec praca plastyczna. Wykonajcie na kartce  

z bloku pracę „Świat zarazków”, używając do tego kredek, 

papieru kolorowego, plasteliny itp. Uruchomcie wyobraźnię. 

Pamiętajcie, że jest nieograniczona. Zróbcie zdjęcie pracy  



i prześlijcie do 2. 03. ( czwartek) na mój adres email: 

beata.oziemblewska.sp6@gmail.com 

 

18.* Praca dla chętnych na ocenę. 

 Wyszukajcie ciekawostki o skórze i zróbcie na ten temat 

notatkę w zeszycie do języka polskiego lub plakat. Forma 

wykonania dowolna. Prześlijcie ją na mój adres email  

do 3.03.(piątek).  

 

Pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że już postawiłam kilka 

bardzo dobrych ocen z prac domowych. Życzę Wam radości  

z wykonywanej pracy i do zobaczenia!  

 

 
 

Kolejną pracę bocian przyniesie Wam we wtorek rano. 

 


