
27.05. klasa 2bu 

Środa 

Dzień dobry wszystkim! 

Uczucia 

Edukacja polonistyczna 

1. Przygotuj lusterko – obejrzyj w lusterku swoją twarz. Wyraź mimiką twarzy różne 

emocje ( radość, smutek, złość, zdziwienie, gniew, zaskoczenie). 

 Jakie były wasze twarze? 

  Która twarz podobała wam się, a która nie? Dlaczego? 

2. Zastanów się chwilę i odpowiedz na pytania; 

Co czujecie, kiedy...  

– dostajecie prezent, który wam się podoba, 

 – dostajecie prezent, który wam się nie podoba,  

– mama nie chce wam kupić upragnionej zabawki,  

– mama prosi o posprzątanie pokoju, a wam się nie chce tego zrobić, 

 – ktoś wam coś obiecał, a potem nie dotrzymał słowa, 

 – występujecie w przedstawieniu i nagle zapominacie roli,  

– w konkursie ortograficznym zabrakło wam 2 punktów do zwycięstwa,  

–  jesteście na spacerze i widzicie siedzącą na ławce wiewiórkę.   

3. Przeczytaj wiersz N. Usenko „Uczucia” 

Uczucia 
Cokolwiek się wydarzy – 
czy martwisz się,  
czy marzysz – 
tak wiele różnych uczuć 
na twojej widać twarzy! 
Dzień każdy nam przynosi 
tych uczuć bardzo dużo... 
I każde jest potrzebne. 
I wszystkie czemuś służą. 
Przypłyną i odpłyną, 
bo żadne nie trwa wiecznie! 
Niektóre są przyjemne, 
a inne – niekoniecznie... 
Po prostu są, i kropka! 
Niech nikt więc nie próbuje 
powiedzieć: 



– Nie masz prawa 
czuć tego, co dziś czujesz! 
Masz prawo do nadziei,  

do smutków i radości, 

 do gniewu i zdumienia,  

współczucia i zazdrości. 

Uczucia są podobne do wszystkich zmian pogody:  

przychodzą do każdego, czy stary jest, czy młody. 

Lecz nawet wielki smutek odejdzie i przeminie. 

 Jak kończy się ulewa, jak znika śnieg po zimie... 

4. Jakie uczucia zostały wymienione w wierszu?  Jakie znacie inne uczucia?  

5.  Odszukajcie fragment wiersza, który mówi o tym, do czego podobne są uczucia. Do 

czego jeszcze można porównać uczucia? 

6.  Otwórz zeszyt do j. polskiego. Zapisz dzisiejsza datę i temat: Uczucia. 

Dokończ zdania; 

Czuję się zadowolony, gdy. .. 

 Czuję się nieszczęśliwy, gdy. .. 

Jestem zły, gdy. .. 

 Jestem zdziwiony, kiedy. .. 

Boję się, gdy. .. 

Z jakimi kolorami kojarzy się wam radość, a z jakimi smutek? Namalujcie dwie 

ilustracje: jedną przedstawiającą radość, a drugą – smutek. 

7. Otwórz ćwiczenia Piszę str. 52 – 53. Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami. 

WF 

Dzień dobry, zapraszam Was do nauki układu tanecznego. Dzisiaj pierwsza część. 

Zaproś do treningu całą rodzinę. 

https://youtu.be/2dHHn1E-lv4  

Dobrej zabawy 

p. Roletta 

Edukacja matematyczna 

8. Dzisiaj na zajęciach matematycznych powtórz i utrwalisz tabliczkę mnożenia i 

dzielenie. Otwórz ćwiczenia Liczę na str. 60 i wykonaj zadania 1, 2 i 3. 

 

                                                                                                                             Miłego dnia 

Elżbieta Trubiłło 

https://youtu.be/2dHHn1E-lv4

