
Praca domowa dla klasy IIc na 6.04.2020r. 

 Temat dnia: Dlaczego potrzebujemy snu?  

 

Dzień dobry! Zaczynamy nowy tydzień. Mam nadzieję, że słońce daje Wam 

radość, jakiej potrzebujecie. Wykonajcie pracę domową, a potem spędźcie 

miło czas z rodziną. Przesyłam Wam dobrą energię i ciepłe pozdrowienia. 

Dziś dowiecie się, dlaczego potrzebujemy snu i będziecie rozwiązywać 

zadania z matematyki. Ruszamy! 

Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3. 

 Ćwiczenia zintegrowane część 3. 

 Zeszyt do matematyki 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Wahadło zegara” 

– Usiądźcie wygodnie i zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie wahadło 

zegara, które w wolnym tempie porusza się na zmianę, raz w prawo, a raz 

w lewo. Głową wykonujcie swobodne ruchy wahania i śledźcie 

wzrokiem ten wyobrażany ruch. Kontynuujcie przez ok. minutę. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Ależ długi ten 

sznurek…” 

Wyobraźcie sobie, że trzymacie w ręce długi sznurek. Waszym zadaniem 

jest „nawinięcie” wyobrażonego sznurka prawą ręką na lewy nadgarstek  

i odwrotnie. Na każdy nadgarstek uczniowie nawińcie sznurek przez ok. 

30 sekund.  

3. Wysłuchajcie piosenki „Ach, śpij kochanie” i spróbujcie ją zanucić.  

(https://www.youtube.com/watch?v=wWUhF3EF190) 

 
 

4. Otwórzcie podręcznik na s. 24 i przeczytajcie tekst o znaczeniu snu 

dla człowieka –  (podręcznik, cz. 3, s. 24, ćw. 3, s. 25) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wWUhF3EF190


Teraz już wiecie, dlaczego ludzie potrzebują snu i jaki wpływ  

na przyswajanie wiedzy ma sen. Powtórzmy sobie: 

 Sen redukuje stres i wpływa na lepsze samopoczucie. 

 Ciało się odnawia i usuwa toksyny. 

 Szybciej goją się rany. 

 Umysł odpoczywa. 

 Ciało dziecka rośnie. 

 Podczas snu utrwalamy świeżo nabyte informacje. Tak, właśnie  

w czasie snu następuje analiza i odpowiednie „pogrupowanie” 

informacji nabytych za dnia.   

 

 
         5.Odczytajcie teraz rady na zdrowy sen (podręcznik, cz. 3, s. 25),  

a następnie zapamiętajcie: 

 Wstawaj codziennie o tej samej porze. 

 Ruszaj się w ciągu dnia. 

 Nie rób sobie drzemki. 

 Wieczorem nie objadaj się. 

 Przed snem nie męcz się, nie siedź przed ekranem komputera. 

 Przed snem wietrz pokój. 

 

-Którą z powyższych rad stosujecie? 

 

 

 



5. Otwórzcie teraz ćwiczenie zintegrowane na s.18 i wykonajcie ćw.1,2, 

3. ( Ćwiczenie 2. dla chętnych w zeszycie.)Sprawdzimy, czy dobrze 

wykonaliście. 

Ćw. 1. 

Ola opowiedziała swojej koleżance o swoim śnie. 

Kamila co noc ma kolorowe sny. 

Adam miał wczoraj piękny sen. 

Dzieci lubią opowiadać o swoich snach. 

   Ćw. 2. 

Nie pasuje wyraz „piaszczysty” sen, chyba że przyśnił Wam się piasek. 

6.  Teraz pora na gimnastykę, która jest bardzo ważna. Dzisiaj 

poćwiczycie z innymi dziećmi, które też spędzają czas z rodzicami. 

             https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc  

                                                  Lekcja w-fu w domu 

7. Pora na matematykę. Otwórzcie zeszyt do matematyki, zapiszcie datę  

i numer zadania oraz rozwiązania. Najłatwiej zadania będzie 

rozwiązać na grafach. Liczę na Waszą samodzielność. 

Zadanie 1. 

Maciej położył się spać o godz.20.00, a wstał o 7.00. 

Ile godzin spał Maciej?( Najpierw na grafie zapiszcie, ile godzin minie  

do północy, czyli do 24.00, a potem do 7.00.) 

Zadanie 2.  

Bartek wstał o 7.00. 10 minut mył się, 6 minut ubierał się, a śniadanie jadł 

15 minut, do szkoły szedł 20 minut. Czy Bartek zdąży na lekcję, która 

rozpoczyna się o godz. 8.00? 

Zadanie 3.  

Zamieńcie poniższe godziny na popołudniowe. Pamiętajcie, że doba to 24 

godziny, a więc połowa doby to 12 godzin.  Musicie dodać 12. 

3.00 – ………             12.00 - …… 

6.00 –  ………            7.00 - ……. 

9.00 – ………               8.00 -  ….. 

 

 Wieczorem posłuchajcie wiersza Danuty Wawiłow„ Rupaki”, który ktoś 

dla Was przeczyta. Poproście rodziców, aby zajrzeli na swojego 

Messengera. Miłego słuchania! 

8.*Praca dla chętnych. Przygotuj w dowolnej formie, ustnej lub pisemnej, 

krótkie ciekawostki o śnie zwierząt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc

