
Edukacja wczesnoszkolna kl II 

25-27 III 2020 

Temat: Dbamy o zęby. 

Data: 25.03.2020 

Zagadka: 

Każdy z nas, dopóki nie duży 

Tylko ich dwadzieścia ma. 

Choć wypadną, będą nowe. 

I to aż trzydzieści dwa. 

Dzisiaj na zajęciach porozmawiamy o higienie, co jeść, jak dbać o zęby, żeby zawsze były zdrowe. 

 

Oglądanie przygotowanej przez nauczyciela ilustracji zęba zdrowego oraz chorego. 

 

 

 

Wspólne układanie i zapisywanie rad dotyczących dbania o zęby. 

 Szczotkuj zęby 2 razy dziennie korzystając z fluorkowej pasty do zębów w celu usunięcia płytki 
nazębnej – tworzącej się na zębach lepkiej warstwy, która jest główną przyczyną próchnicy. 

 Codziennie używaj nici dentystycznej w celu usunięcia płytki nazębnej z przestrzeni pomiędzy 
zębami i miejsc poniżej linii dziąseł, zanim zmineralizuje i przekształci się w kamień. Powstały 
kamień nazębny może być usunięty jedynie podczas profesjonalnego zabiegu czyszczenia. 

 Ograniczaj spożywanie pokarmów bogatych w cukier lub skrobię, zwłaszcza lepkich przekąsek. 
Im częściej podjadasz pomiędzy posiłkami, tym większe jest ryzyko atakowania szkliwa zębów 
przez kwasy wytwarzane przez bakterie płytki nazębnej. 

 Regularnie odwiedzaj stomatologa w celu wykonania profesjonalnych zabiegów oczyszczania 
zębów i badań kontrolnych 

https://www.youtube.com/watch?v=MnQTXr0jtTw 

 

Dorysuj zęby. 

https://www.youtube.com/watch?v=MnQTXr0jtTw


 

 

Zaznacz zdrowe produkty i wykoloruj. 



 

 

Kształtowanie pojęć litr, pół litra, ćwierć litra. 

https://www.youtube.com/watch?v=VlyeFfVHgu0 

https://www.youtube.com/watch?v=3Gd9zw0C4Sc 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VlyeFfVHgu0
https://www.youtube.com/watch?v=3Gd9zw0C4Sc


Temat: Odpoczynek jest ważny. 

Data: 26.03.202 

 

Czytanie opowiadania Tomasza Plebańskiego „Dużo na głowie”. S.44 w podręczniku. 

Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat sposobów odpoczywania – na podstawie tekstu, ilustracji i 

własnych doświadczeń. 

 

Uczniowie uzupełniają tabelę, stawiając znak X obok haseł, których treść kojarzy im się ze zdrowym 

wypoczynkiem. 

 

Sen  

Wycieczki rowerowe  

Słuchanie muzyki  

Palenie papierosów  

Pływanie  

Oglądanie telewizji  

Spędzanie czasu przed komputerem  

Nawykowe jedzenie z powodu braku zajęcia  

Bieganie  

Spacery 

 

Organizm to nasze ciało fizyczne zbudowane i funkcjonujące w sposób niezwykle subtelny, 

skomplikowany i dokładny. Powinniśmy zatroszczyć się o to, aby zapewnić jak najlepsze warunki do 

jego rozwoju. Sposób życia może mieć ogromny wpływ na nasz organizm.  

 

 

Czym jest przecinek w zdaniu? 

Przypomnienie, przed jakimi spójnikami nie stawiamy przecinka (i oraz albo lub bądź czy ani ni) 

 Przed jakimi spójnikami stawiamy przecinki? (że, żeby, bo, lecz, ponieważ, ale, aby, by, jednak, więc, 

dlatego, jeżeli, mimo że, itp.). 

W podanych zdaniach podkreśl przecinek. Wstaw przecinek tam, gdzie go brakuje. 

- Świnka morska jest gryzoniem więc stale rosną jej siekacze 

- Lubię psy ale wolę koty. 

- Weterynarz zaszczepił pieska oraz dał nam kilka wskazówek dotyczących żywienia szczeniaków. 

- Chciałbym hodować papużki faliste albo kanarka. 

4. Z podanych wyrazów ułóż zdania. Zaznacz na kolorowo przecinki i uzasadnijcie ich pisownię. 

- rzadko, ale, Marcin, go, Pawła, lubi, odwiedza 

- pietruszkę, sałatę, planuje, w, ogrodzie, ciocia, marchewkę, zasiać 

 



rzekształć zdania tak, aby powtarzały się w nich spójniki. Postaw odpowiednio przecinki. 

- Agnieszka lubi piesze wycieczki i jazdę na rowerze. 

- Dominika nie cierpi pająków ani komarów i much 

 

 

Aktywnie odpoczywamy – wykonanie plakatu (kolażu). 

 

 

 



Temat: Mój najbardziej niezwykły sen. 

Data: 27.03.2020 

 

Czym jest sen? 

Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w odgłosy dobiegające z korytarza i z sąsiednich sal. Wybierzcie jeden i 

skoncentrujcie się na nim, tylko jego możecie słuchać. Spróbujcie ułożyć do niego pasującą historię.  

Jak możemy nazwać taki stan, kiedy w głowie mamy jakąś historię i jednocześnie mamy zamknięte oczy? 

(sen) 

- Jakie bywają sny? 

 

 

Wpiszcie wyraz "sen" we właściwej formie. 

 

Wczoraj miałem ciekawy....................  

Jacek opowiadał koledze o swoim...................  

Kolorowe............ sprawiają wszystkim przyjemność. 

Podczas.................. mały Adaś ciągle się uśmiechał. 

Ludzie lubią mówić o swoich................. 

 

Kreatywne opowiadanie snów na podstawie własnych doświadczeń. 



 



 

 

 

Zamień zdanie, tak jak we wzorze. Podkreśl w obydwu zdaniach 
wyrazy oznaczające czynności. Popatrz na przykład. 
(pies koty) 
Pies ciągnie sanki. Koty nie ciągną sanek. 
(dziewczynka chłopcy) 
Dziewczynka lepi bałwana. 
2. Zmień rzeczowniki w liczbie pojedynczej na rzeczowniki w liczbie mnogiej. 
dąb zabawka rybka 
3. Uzupełnij zdania, odpowiednio zmieniając formę wyróżnionych 
wyrazów. Zaznacz czerwoną kredką literę, na którą wymieniło się rz. 
Przyszłam na dworzec. Na stało wiele pociągów. 
Orzeł wzbił się w niebo. Oglądałam piękny lot . 
Lubię jeździć na rowerze. Niedawno dostałam nowy . 
4. Wyszukaj wyrazy ukryte w nazwach zwierząt. Zapisz je. 
nosorożec • pantera • jeleń • jaskółka • okoń 
 


