
Praca domowa na 31.03.2020 r. dla klasy IIc 

 

Temat: Do czego potrzebne są nam zmysły? Jak o nie dbać? 

Dzień dobry we wtorek! 

Wczoraj dowiedzieliście się, co to są bakterie i wirusy 

oraz poznaliście jeden ze sposobów na dodawanie liczb 

z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

Dzisiaj przypomnimy sobie, do czego potrzebne są nam zmysły 

oraz jak o nie dbać. Poznamy sposób na odejmowanie liczb  

z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

Przygotujcie ćwiczenia, zeszyty i podręcznik, część 3. 

1. Na początek łamigłówka. Wykreślcie w każdym rzędzie 

najczęściej powtarzającą się sylabę, a otrzymacie hasła. 

 ŁADOŁAŁATYKŁA 

 ŁAŁASŁAMAŁAŁAK 

 WŁAĘŁAŁACHŁA 

 SŁAŁUŁACHŁA 

 ŁAWZŁAŁARŁAOŁAK 

Tak, to są nazwy zmysłów. Czy wiecie, że istnieje jeszcze jeden 

zmysł, o którym mówiliśmy sobie w klasie pierwszej? 

Przypomnimy sobie jego nazwę wykreślając najczęściej 

powtarzającą się sylabę. 

 HAHARHAÓWHANOHAWAGA 

Już wiecie, że to zmysł równowagi. Umożliwia nam czucie 

położenia ciała w przestrzeni. Mieści się w błędniku 

błoniastym, w uchu wewnętrznym. 

 
 



Pozostałe narządy zmysłów 

 
2. Teraz wykonajcie kilka ćwiczeń z wykorzystaniem zmysłów. 

 „Narysujcie” oczami po torze wyobrażonej ósemki 

bez poruszania głową. 

 „Przeskakujcie”, jak najszybciej, wzrokiem z jednego rogu 

pokoju w drugi. 

 Stańcie na jednej nodze wyciągając wyprostowane ręce przed 

siebie i zamknijcie oczy. Spróbujcie wytrzymać jak najdłużej. 

Potem zamieńcie nogę. Czy utrzymaliście równowagę? 

 Powiedzcie głośno jakieś zdanie, a następnie zatkajcie uszy 

rękoma i powtórzcie to zdanie jeszcze raz. Czy jest różnica? 

 Wpuśćcie nosem powietrze, policzcie do 10 i wypuśćcie je 

ustami. 

. 

 

3. Otwórzcie podręcznik na s. 16 i zapoznajcie się z tekstem 

„Do czego potrzebne są zmysły? Jak o nie dbać?” 

(podręcznik. cz. 3, s. 16–17) 

4. Odpowiedzcie ustnie na pytania 1,2,3,4 s.17, podręcznik, 

część 3. 

5. Teraz sprawdzimy, czy jesteście dobrymi wzrokowcami. 

Przeczytajcie po kolei poniższe zdania, następnie zasłońcie je  

po jednym i napiszcie z pamięci w zeszycie do języka 

polskiego. 

Potem  sprawdźcie, czy poprawnie napisaliście.  

 



 

Honorata ma dobry wzrok i słuch.  

Hubert chrupie herbatniki i pije słodką herbatę.  

Hania wącha hiacynt.  

Helenka dotyka grubego hipopotama.  

Henio chodzi po równoważni. 

 

6. Ćwiczenie relaksacyjne „Łokieć, kolano” 

Podnoście na przemian raz prawą, raz lewą nogę zgiętą  

w kolanie. Podnosząc prawą nogę, dotykajcie prawym łokciem 

do kolana. Podnosząc lewą nogę, dotykajcie lewym łokciem do 

lewego kolana. Po serii wykonanych ruchów następuje zmiana. 

Dotykajcie lewym łokciem do prawego kolana, a prawym 

łokciem do lewego kolana.  

7. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane  i wykonajcie ćwiczenia 1, 

2, 3. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw.1,2, 

3, s. 14) 

8. Zabawa  „Co się zmieniło?” lub „Ciuciubabka” 

POROŚCIE DO ZABAWY DOMOWNIKÓW. Niech ktoś ułoży  

na stole lub dywanie kilka przedmiotów. Waszym zadaniem jest 

zapamiętać te przedmioty. W czasie, gdy wyjdziecie na chwilę  

za drzwi, ten kto zostaje usuwa jeden przedmiot. Po powrocie musicie 

zgadnąć, czego brakuje.  

 

9. Pora na liczenie. Obejrzyjcie film i przypomnijcie sobie, jak 

dodawaliśmy i popatrzcie, jak będziemy odejmować liczby  

z przekroczeniem progu dziesiątkowego.   

https://www.youtube.com/watch?v=roUlMALx0oM 

 

Odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

(podręcznik, cz. 3, ćw. 2, 4, s. 102) 

Przyjrzyjcie się ilustracji. Zapiszmy działanie: 33-5= 

 



 
 

Najpierw odejmujemy do dziesiątki, a potem resztę.  

33 – 5 = 33 – 3 – 2 = 30 – 2 = 28 

 

 
10. Wykonajcie zadania z podręcznika, s. 102, ćw.4  

w zeszycie do matematyki. 

 

11. Wykonajcie obliczenia poznanymi sposobami (zeszyt ćwiczeń 

– matematyka, cz. 3, ćw. 1,2,3 s. 9) 

12. Praca domowa 

 

Nauczcie się pięknie czytać dowolny tekst z podręcznika s. 16-17, 

nagrajcie filmik i prześlijcie na mojego emaila. Macie na to 3 dni. 

  

beata.oziemblewska.sp6@gmail.com 

 

Miłej pracy! 
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