
Praca domowa dla klasy 2c na 10.06. (środa) 

Temat dnia: Zagadkowa wiadomość. Wprawki Ortograffki:  

wyrazy z zakończeniami -uje.  

 

Dzień dobry w środę. Jutro dzień wolny od pracy. Dziś powtórzymy 

ortografię, a dokładnie wyrazy z końcówką „uje” i wiadomości dotyczące 

obliczeń z mianami. Miłej pracy! 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI CZĘŚĆ 4. 

 ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Narysuj czerwone 

wstążeczki” Z zamkniętymi powiekami „narysujcie” od lewej do prawej 

strony trzy czerwone wstążeczki. Pomrugajcie powiekami i otwórzcie oczy. . 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Leniwe paluszki” 

– Połóżcie swoje dłonie płasko na stole. Teraz kolejno powoli podnoście  

i opuszczajcie swoje poszczególne palce jednej dłoni. Następnie powtórzcie 

to ćwiczenie z palcami drugiej dłoni. Teraz spróbujcie jednocześnie podnosić 

i opuszczać palce obu dłoni.  

3. Na początek otwórzcie podręcznik na s. 62 i zapoznajcie się z zaletami 

starannego kaligrafowania na podstawie tekstu „Zagadkowa 

wiadomość”(podręcznik, cz. 4, ćw. 1, s. 62) 

Wiemy , na pewno, co oznacza określenie - pisać jak kura pazurem.  

( Pisać bardzo niestarannie i nieczytelnie.) 

4. Poznamy teraz wyrazy o znaczeniu przeciwnym np. wysoko – nisko, 

dobrze – źle itd. Są to antonimy. 

   



Odczytajcie w tekście pary wyrazów, które są wyróżnione tym samym 

kolorem, a następnie zapiszcie je w zeszycie wg powyższego wzoru  

i zapoznajcie się z informacją Bratka. Na pewno szybko sobie z tym 

poradzicie, bo są tyko trzy pary wyrazów przeciwnych. Potem wykonajcie 

ćw.2 ze s. 48 w ćwiczeniu zintegrowanym. 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 2, s. 48) 

5. Wróćmy do podręcznika na s. 63. Odczytajcie głośno komiks i wyrazy 

w poleceniu 2. (podręcznik, cz. 4, ćw. 1, 2, 3, s. 63) 

Zapamiętajmy! 

Jeśli czasownik ma zakończenie – uje, nigdy się nie kreskuje. 

Co innego rzeczowniki. Odczytajcie zdanie: Dostałem dzisiaj 

dwie dwóje i trzy tróje. Dwója i trója to rzeczowniki,  

w których ó wymienia się na o i a, czyli: 

dwója - dwa, dwoje 

trója – troje 

6. Z łatwością wykonacie teraz ćwiczenie 1  ze s. 49 i 1 ze s. 50.  

(zeszyt ćwiczeń -edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 49 i ćw.1, s. 50) 

7. Wolną chwilą wykonajcie ćwiczenie 2 ze s. 49 i ćw. 2 i 3, s. 50. 

8.  Pora na sprawdzenie swoich umiejętności matematycznych. Otwórzcie 

ćwiczenie do matematyki na s. 36 – 38 i wykonajcie, na ocenę, wszystkie 

zadania. Starajcie się wykonać je uważnie i samodzielnie, tak jakbyście 

robili je w klasie. Wykonane zadania prześlijcie na mojego Messengera 

lub maila do poniedziałku 15.06. (zeszyt ćwiczeń -edukacja 

matematyczna, cz. 4, zadania s. 36 - 38) 

9. Wykonajcie swoje ulubione ćwiczenia ruchowe w trzech seriach, 5 

rodzajów ćwiczeń, po 10 razy każde ćwiczenie. 

Powodzenia! 

 

 
 


