
Czwartek 02.04.2020r.

Witajcie kochani! 

1. Na początek filmik:
http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49329

2. Rozwiąż zagadkę.
Gdy po deszczu lub po burzy

znów wygląda słonko,
kolorowy łuk maluje

nad stawem lub łąką. 

3. Przeczytaj wiersz M. Konopnickiej pt.”Tęcza”

Maria Konopnicka 
TĘCZA 

A kto ciebie, śliczna tęczo, 
Siedmiobarwny pasie, 
Wymalował na tej chmurce 
Jakby na atlasie ? 

Słoneczko mnie malowało 
Po deszczu, po burzy; 
Pożyczyło sobie farby 
Od tej polnej róży. 

Pożyczyło sobie farby 
Od kwiatów z ogrodu; 
Malowało tęczę - na znak, 
Że będzie pogoda!

Odpowiedz pisemnie na pytania:
*Proszę o przesłanie zdjęcia z wykonanego zadania na e-mail. 
Jak wygląda tęcza opisana w wierszu?
•Gdzie została namalowana?
•Kto stworzył tęczę?
•Kiedy powstaje tęcza?

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49329


•Od jakich roślin pożyczyło słoneczko farbę?
•Czego znakiem jest tęcza? 

4. Zobacz film  - Jak powstaje tęcza - https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0

oraz

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49345

5. Rozwiąż rebusy pogodowe:
http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49354

6. Z podanego zestawu czynności wybierz i przepisz do zeszytu te, które wykonuje meteorolog w
czasie pracy.  
Meteorolog:
Bada prędkość i kierunek wiatru.
Mierzy temperaturę powietrza.
Ogląda pod mikroskopem bakterie.
Bada wilgotność powietrza.
Obserwuje zachowanie zwierząt.
Odczytuje wskazania przyrządów badających pogodę. 
Mierzy temperaturę swojego ciała.
Przewiduje zagrożenia pogodowe: burze, nawałnice, itp. 

8. Otwórz ćwiczenia z matematyki na stronie 77 – wykonaj zadanie 1 i 2.

Odpocznij :) 
Zaraz zaczniemy nowy temat!

Ile udało Ci się zapamiętać z wczorajszej lekcji o mnożeniu?
Czy rozumiesz na czym polega mnożenie?

Sprawdźmy! 

Otwórz podręcznik z matematyki na stronie 17.
Jeżeli nie czujesz się jeszcze pewnie, poproś rodziców o pomoc w wykonaniu zadań :)
Otwórz zeszyt z matematyki, zapisz lekcję oraz temat: Wprowadzenie mnożenia.
Wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2 z strony 17. 

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49354
http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49345
https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0


Pamiętaj, że MNOŻENIE TO SKRÓCONY ZAPIS
DODAWANIA więc ZASTĘPUJE

DODAWANIE TYCH SAMYCH SKŁADNIKÓW!!

Przygotuj liczmany (mogą być guziki/ kredki/ nawet super
zingsy) i ułoż je na podstawie przykładów:

3   • 2  =
3   •   3=

2   •   5=

2   • 4  =   

Sróbuj teraz troszeczkę poćwiczyć:

http://matzoo.pl/klasa2/dopasuj-dodawanie_9_603
http://matzoo.pl/klasa2/dopasuj-mnozenie_9_601
http://matzoo.pl/klasa2/dodaje-i-mnoze_9_605
https://learningapps.org/1334952
https://learningapps.org/1891779
    

Koniec! 

https://www.youtube.com/watch?v=rtqxy00ZFM8 – pośpiewaj naszą klasową piosenkę! 

https://www.youtube.com/watch?v=rtqxy00ZFM8
http://matzoo.pl/klasa2/dopasuj-mnozenie_9_601
http://matzoo.pl/klasa2/dopasuj-dodawanie_9_603
https://learningapps.org/1891779
https://learningapps.org/1334952


*Dla chętnych:

Doświadczenie: Tęcza    

Przygotuj:

 latarkę 

 lusterko 

 długie i płytkie naczynie wypełnione wodą 

 białą, sztywną kartkę 

 nożyczki 

 taśmę klejącą. 

Sposób wykonania doświadczenia:

Krok 1. Ustaw lusterko w naczyniu z wodą w taki
sposób, aby kąt zawarty między powierzchnią wody a tyłem lustra wynosił około 45 stopni.

Krok 2. Przymocuj lusterko do naczynia przy pomocy taśmy klejącej, aby się nie zsuwało.

Krok 3. Skieruj światło latarki na powierzchnię wody.

Krok 4. Ustaw białą kartkę przed naczyniem i przesuwaj ją do momentu, aż pojawi się na niej 
barwny obraz.

Co obserwujemy?
Światło latarki odbija się od lustra i przechodząc z wody do powietrza, ulega załamaniu. Światło 
białe jest w rzeczywistości mieszaniną świateł o różnych barwach i właściwościach. I tak np. 
światło czerwone załamuje się słabiej niż światło niebieskie. Konsekwencją tego zjawiska jest 
rozszczepienie światła latarki – widoczne w postaci wielobarwnego łuku, który nazywamy tęczą.
W przyrodzie powstaje ona wtedy, gdy światło pada na krople deszczu znajdujące się w powietrzu. 
Kolejność pojawiających się na niebie barw jest zawsze taka sama. Po zewnętrznej stronie łuku 
widzimy kolor czerwony, za nim pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i na końcu 
fioletowy.

Jeśli chcesz wyślij zdjęcia z eksperymentu na mój adres e-mail:
adrianawidel@gmail.com :)

mailto:adrianawidel@gmail.com


Piątek 03.04.2020r.

Witam Was! 

Kochani już prawie weekend. Jeszcze troszkę i będziecie mogli odpocząć od codziennych zadań :)
A dziś w planie….

1. Otwórz podręcznik do j. polskiego na stronie 19.
Przeczytaj  głośno powiedzenia. Wybierz jedno powiedzenie i wytłumacz z rodzicami jego 
znaczenie. 

2. Otwórz ćwiczenia na stronie 30 wykonaj zadanie 1 i 2 oraz 3.

3. Napisz na kartce za co lubisz/ kochasz członków
swojej rodziny. Narysuj Wasz portret i zawieś go na lodówce! 

4. Otwórz pod. mat-przyr. s. 22. zad 1 i 3.,
 s.23. Zad 4. - przyjrzyj się dokładnie przykładom domowej
hodowli roślin.

5. Zobacz film online:
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8Lg

6. Rozwiąż zadania online:
https://learningapps.org/2247780
https://learningapps.org/2245144 

7. Z pomocą rodziców załóż hodowlę fasolki. 
+ pobierz plik dziennik hodowli i sumiennie go uzupełniaj.
Jeżeli nie możesz wydrukować dziennika, zaprojektuj własny :) 

8. Poćwicz online:
https://learningapps.org/1066457
https://learningapps.org/10212278

9. Czas poćwiczyć - ćw. mat-przyr. s.22. Zad 1 i 2.

Odpocznij :)
Zaraz zaczynamy ćwiczenia z mnożenia!

https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8Lg
https://learningapps.org/10212278
https://learningapps.org/1066457
https://learningapps.org/2245144
https://learningapps.org/2247780


1. Mam nadzieję, że mnożenie idzie Ci coraz lepiej!
Pamiętaj, że to nowy temat i masz prawo popełniać błędy:)
Najważniejsze, abyś ćwiczył i starał się jak najlepiej opanować wszystkie nowe umiejętności :)
2. Otwórz podręcznik z matematyki na stronie 17.
Wykonaj w zeszycie z matematyki zadanie 3.
3. Z rodzicami wykonaj zadanie 4 i ćwiczcie w weekend tabliczkę mnożenia.
4. Rozwiąż w zeszycie z matematyki zadanie 2 z strony 20 (podr.mat.)

Poćwicz online:
https://learningapps.org/2062179
https://learningapps.org/4595973

KONIEC :)
Udanego weekendu!

*Dla chętnych:
W weekend ćwicz tabliczkę mnożenia na stronie:
https://www.tabliczkamnożenia.pl/
Pobierz plik – praca w ogrodzie.
Przeczytaj uważnie czytankę.
Rozwiąż quiz o pracy w ogrodzie, zadanie 1 oraz kartę pracy - zdania prawda/fałsz. Jeżeli nie 
możesz wydrukować kart pracy, zapisz odpowiedzi w zeszycie.

https://learningapps.org/2062179

	Doświadczenie: Tęcza

