
Materiały dla uczniów 

Edukacja wczesnoszkolna kl 2 

Dział: Radośnie i bezpiecznie 

 

Obejrzyjcie film. 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/czy-wszystko-da-sie-zwazyc-i-zmierzyc 

Rozwiązanie krzyżówki –wprowadzenie do tematu zajęć. Dzieci wklejają krzyżówkę do zeszytu 

i wspólnie wpisują odpowiedzi na pytania na tablicy. 
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1. Liczba, która jest o 21 mniejsza od 30. 

2. Liczba, która jest o 6 większa od 7. 

3. 1 złoty to 100 .............. 

4. Cyfra jedności w liczbie 62. 

 
Co jest cięższe: 1 kilogram waty czy 1 kilogram żelaza?  
- Czego jest więcej, jeśli chodzi o wagę: 100 dag jabłek czy 1 kg gruszek?  
- Co jest lżejsze: pół kilograma śliwek czy 50 dag winogron? 

 
Polecenie: „Policz, ile brakuje do kilograma”, np.:  
20 dag + ___  
10 dag + ___  
70 dag + ___  
98 dag + ___  
25 dag + ___  
30 dag + ___  
75 dag + ___  
80 dag + ___ 

Zadanie 2.  

Mama kupiła 8 kg cebuli i 15 kg marchwi na zimę. A tata kupił 30 kg ziemniaków.  

Ile kilogramów warzyw kupili rodzice?  
Narysuj ilustrację do zadania i napisz rozwiązanie oraz odpowiedź. 

Zadanie 3.  

Jacek, Kuba i Maciek wybrali się do parku po kasztany. Jacek nazbierał 30 dag kasztanów, Kuba 

o 5 dag więcej od Jacka, a Maciek o 8 dag mniej od Kuby.  

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/czy-wszystko-da-sie-zwazyc-i-zmierzyc


Ile dekagramów kasztanów nazbierał Kuba?  

Ile dekagramów kasztanów nazbierał Maciek?  

Oblicz, ile dekagramów kasztanów zebrali razem?  

Obliczenia:  
Odpowiedź: 

 

 

Rozmowa na temat optymistycznego nastawienia do życia na podstawie wiersza Marka 

Bartkowicza „Czemu, wróbelku?” i własnych doświadczeń. 

Przeczytajcie wiersz i odpowiedzcie na pytania w podręczniku. 

Wykorzystajcie słownik, encyklopedię, Internet i wyjaśnijcie pojęcia: optymista i pesymista. 

Obliczenia zegarowe  

Ważne!  

Najczęściej używane jednostki czasu to: 1 

godzina (h), 1 minuta (min) i 1 sekunda (s) 
 
wejdź na stronę i rozwiąż zadania. 

. https://www.matzoo.pl/klasa6/czas-zadania-tekstowe_38_248 

 

1 h = 60 min,1 min = 60 s 

Warto pamiętać, że 

1 doba = 24 h,kwadrans = 15 min 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij zapisy: 

1. 180 s = … min  

    2,5 h =… min  

    324 min= … h … min 

    60 h = … doby  

https://www.matzoo.pl/klasa6/czas-zadania-tekstowe_38_248


    34h = … min  

    12 min =……h  

    15 s = ……min 

    450 s = … min 

 

Jaki to dzień tygodnia? Uzupełnij zdania. 

 Jeśli dziś jest wtorek, to za 20 dni będzie. 

  Jeśli dziś jest środa, to za 22 dni będzie. 

  Jeśli dziś jest sobota, to tydzień i 2 dni temu był. 

  Jeśli dziś jest poniedziałek, to 19 dni wcześniej była. 

 

Przeczytajcie opowiadanie Wojciecha Widłaka „Dla kogo ta ścieżka?”. Wskażcie kolejne 
wydarzenia w utworze. 

Zasady przygotowania roweru do jazdy i zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy. 

 

 

Wyposażenie roweru 



Zgodnie z prawem powinieneś zaopatrzyć się w światło przednie (białe lub żółte), światło tylne 
(czerwone) i tylny odblask (czerwony). Pamiętaj, że nie musisz jeździć ze światłami w ciągu 
dnia (jeśli widoczność jest dobra). Odblask przymocuj na stałe. Obowiązkowe jest też 
posiadanie co najmniej jednego sprawnego hamulca i dzwonka. 

Najważniejsze dla rowerzysty przepisy drogowe 

 
Kiedy wyjedziesz na wrocławskie ulice, przyda Ci się znajomość kilku przepisów drogowych: 
ruch prawostronny (jedź zawsze po prawej stronie jezdni, pasa rowerowego czy drogi 
rowerowej; kiedy jedziesz jezdnią, odsuń się ok. 1 metr od krawężnika, by auta nie 
wyprzedzały Cię bez zachowania odstępu),  

 ruch prawostronny (jedź zawsze po prawej stronie jezdni, pasa rowerowego czy drogi 
rowerowej; kiedy jedziesz jezdnią, odsuń się ok. 1 metr od krawężnika, by auta nie 
wyprzedzały Cię bez zachowania odstępu),  

 obowiązek korzystania z drogi rowerowej lub pasa rowerowego (jeśli prowadzą w 
kierunku, w którym jedziesz oraz znajdują się po Twojej prawej stronie),  

 obowiązek sygnalizowania manewrów (np. przed skrętem w prawo wyciągnij prawą 
rękę – również na drodze rowerowej),  

 pierwszeństwo na przejeździe rowerowym: masz je Ty (chyba, że znaki stanowią 
inaczej, lecz taka sytuacja we Wrocławiu niemal nie występuje), ale zawsze stosuj 
zasadę ograniczonego zaufania,  

 jazda w korku: możesz wyprzedzać auta z prawej i lewej strony,  
 jazda środkiem pasa: masz prawo jechać środkiem pasa na skrzyżowaniu, jeśli można z 

niego jechać w więcej niż jednym kierunku (np. w prawo i prosto).  



 

 

 

 

https://wybieramrower.org/bezpieczna-i-komfortowa-jazda-na-rowerze/ 

 

Wykonaj odblaskową zawieszkę do roweru. 

 

Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania Zofii Staneckiej „Bardzo ważny telefon”. 

Ocena zachowania głównego bohatera. 

 

https://wybieramrower.org/bezpieczna-i-komfortowa-jazda-na-rowerze/


https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo


 

Uzasadnij pisownię podanych wyrazów. Dopisz wyrazy pokrewne. 

 

rowerzysta, bo....................................... 

orzeł, bo........................................ 

dworzec, bo........................................ 

zachmurzenie, bo....................................... 

morze, bo........................................ 

jeziorze, bo........................................ 

norze, bo........................................ 

Korze, bo ........................................ 



 

W tych wyrazach „rz” wymieniło się w „r”. Jest to „rz” wymienne. 

 

łóż wyrazy z rozsypanki sylabowej: 

 

rze, od, ka, ku, ko, rzacz, mu, rze, rzy, nie, nek, o, zwie, rze, rzę, chy, ta, ja, wie, rzę, ba, bi, na 

Napisz po dwa wyrazy po następujących spółgłoskach: 

b- 

p 

d- 

t- 

g- 

k- 

j- 

ch- 

w- 

 

Po spółgłoskach: p, b, d, t, g, k, j, ch, w piszemy „rz” 

Który wyraz nie pasuje do danej grupy. Wyjaśnij dlaczego? 

 

morze, brzeg, trzcina, wrzos 

 

jarzębina, brzoza, orzech, wierzba, 

 

warzywa, rzodkiewka, brzoskwinia, korzenie 

 

lekarz, marynarz, pilot, dziennikarz 



 

 



 

 

 


