
6 kwietnia 2020r. 

PONIEDZIAŁEK 

Temat dnia: Tyle się dzieje wokół nas – wprowadzenie czasownika  

na podstawie pytań: co robi?, co się z nim dzieje? 

Pytania kluczowe na dziś to: 

 Jakie czynności wykonują ludzie 

 Czy mnożenie i dzielenie jest trudne?? 

 

1. Przeczytaj wiersz pt. ”Pewien pieróg” (podręcznik polonistyczno – społeczny cz.2 str.28 

i 29). Zwróć uwagę na wyrazy wydrukowane na kolorowo.  

2. Podobał Ci się ten wiersz? Jaki miał nastrój: poważny czy raczej żartobliwy? Czy wiesz, co 

to są pierogi? Jadłeś kiedyś taką potrawę? Z jakim nadzieniem lubisz najbardziej jeść 

pierogi? Jakie znasz jeszcze inne rodzaje pierogów? 

3. Odpowiedz na pytanie 2 umieszczone pod tekstem. Czy dobrze zrozumiałeś treść 

wiersza? 

4. A teraz spróbuj wykonać polecenie 3 na tej samej stronie. Pobaw się głosem. 

5. Spróbuj jeszcze raz przeczytać kolorowe wyrazy, ale tym razem zmień ich formę 

(końcówkę) tak jakbyś Ty wykonywał te czynności np.: (Ja, co robię?) panieruję, prażę, 

trę  i tak dalej. 

Jeśli masz z tym problem poproś o pomoc rodziców. Nie jest to łatwe, ale ciekawe 

ćwiczenie. Jeśli sobie poradziłeś BRAWO! 

6. Wykonaj w ćwiczeniach lub ustnie patrząc do ćwiczeń w komputerze zadania 1 i 2 na 

str.54. 

7. ZAPAMIĘTAJ!   

Wyrazy, które mówią, co ktoś lub coś robi? (nazywają czynności): czyta, skacze,  

piecze itp. oraz co się z nim dzieje?: starzeje się, rośnie, choruje itp. to CZASOWNIKI. 

8. W czasownikach z końcówką –uje, u się nie kreskuje. (Piszemy zawsze tzw. „u” otwarte). 

9. Zapisz w zeszycie w linie informację ZAPAMIĘTAJ! ze strony 55 w ćwiczeniach do 

jęz.polskiego cz.3 i wykonaj zadanie 4. (w ćwiczeniach lub w zeszycie) 

10. Dla utrwalenia dzielenia proponuję ćwiczenia matematyczne w programie 

www.matzoo.pl  Wejdź w zakładkę klasa 2 i poćwicz wybrane przez Ciebie zabawy na 

mnożenie i dzielenie. 

Dla chętnych: 

http://www.matzoo.pl/


Dzisiaj również będziemy doskonalić liczenie – w dalszym ciągu ćwiczymy dzielenie. 

Otwórz podręczniki matematyczno- przyrodnicze na str. 31, postaraj się prawidłowo 

wykonać zadanie 4 i 5.  

11. Pan Grzegorz Christ (nasz trener) zaprasza  codziennie do porannej gimnastyki. 
Pamiętajcie o rozgrzewce i swoim bezpieczeństwie.  

 
Wykonaj:  

1. 15 pajacyków 

2. 10 przysiadów 

3. 10 skłonów 

4. 20 tzw. brzuszków 

5. 10 nożyce pionowe 

6. 10 nożyce poziome 

Po przerwie 3 minutowej powtarzamy zestaw.  

Taki zestaw ćwiczeń nazywamy między sobą zestawem „Małego komandosa”. Spróbuj go 

wykonać. 

Do „zobaczenia” jutro p. Katarzyna Raczyk. 


