
IIa_edukacja_15czerwca 

Od dnia dzisiejszego pracujemy tylko z ćwiczeniami – podręcznika brak u dzieciaków. 

PRZYRODA. 

1. Zabawa na powitanie. 

 Dokończ zdanie: Cieszę się, gdy……………………………………… 

           Śmieję się, gdy …………………………............. 

2. Czytanie tekstu „Słońce” przez nauczyciela, gdyż uczniowie nie maja już 

podręczników. 

3. Wykonanie ćwiczenia 1 s. 93. 

4. Rozmowa na temat korzyści jakie daje nam słońce w oparciu o ćwiczenie 1 s. 93. 

5. Zapisz w zeszycie do przyrody dzisiejszą datę. 

W klasie 15.VI.2020r. 

Poniższą notatkę zapisz w zeszycie: 

Słońce jest niezbędne do życia: 

a.) ogrzewa Ziemię, 

b.) pod jego wpływem powstaje w organizmie witamina D, 

c.) daje energię do produkcji prądu, 

d.) korzystnie wpływa na wzrost roślin, rozwój zwierząt. 

Zbyt duża dawka promieni Słońca powoduje: 

a.) przegrzanie organizmu, 

b.) poparzenie ciała, 

c.) choroby skóry. 

 

6. Wykonaj ćwiczenie 4 s. 94. 

7. Uzupełnij wiersz w ćwiczeniu 5 s. 94 i naucz się go czytać. 

8. Wysłuchaj bajki o Słońcu – chętni. 

 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,bajka-o-sloncu,20488280 

 

MATEMATYKA 

Rozwiązywanie zadań z treścią. 

Zapisz w zeszycie dzisiejszą datę: 

W klasie 15.VI.2020r. 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,bajka-o-sloncu,20488280


1. Poniższe zadania przeczytaj w zeszycie zapisz numer zadania, przepisz pytanie, 

rozwiąż je i zapisz odpowiedź. 

                                       Zadanie 1. 

Ela ma 15 lat. Michał jest o 9 lat starszy od niej. Zaś Łukasz jest od Eli młodszy o 8 lat. 

Ile lat ma Michał?  

Ile lat ma Łukasz? 

  Zapisz działanie: 

Odp.: ……………………………  

 

   Zadanie 2. 

Zuzia i Kasia zrobiły z plasteliny 4 kózki i tyle samo cielaczków. Potem jeszcze dorobiły 

9 owieczek białych i 16 owieczek czarnych. 

Ile zwierzątek z plasteliny wykonały dziewczynki? 

Zapisz działanie: 

Odp.: ……………………………………. 

 

   Zadanie 3. 

W klasie IIa i IIb jest po 24 uczniów. W klasie IIa dzieci siedzą po troje przy jednym 

stoliku, a w klasie IIb po czworo przy jednym stoliku. 

Ile stolików zajmują uczniowie w klasie IIa, a ile w klasie IIb? 

Której klasy uczniowie zajmują więcej stolików? 

  Zapisz działania: 

Odp.: ……………………………………… 

 

Macie teraz bardzo dużo czasu, aby się nie nudzić sprawdźcie swoje umiejętności 

matematyczne oglądając i wykonując zadania z filmiku ukrytego pod podanym 

linkiem 

 

                     https://www.youtube.com/watch?v=6TGCoS2IMCU 

Spotykamy się przypominam: 

 W piątek 19 czerwca grupa 1. 

                                                                                         Pozdrawiam – M. Błaszczyńska 

https://www.youtube.com/watch?v=6TGCoS2IMCU

