
Praca domowa dla klasy 2c na 11.05.(poniedziałek) 

 Temat dnia: Ciekawe życie roślin. Dla jednego zadania różne rozwiązania. 

 

Dzień dobry w poniedziałek. Mam nadzieję, że miło spędziliście weekend. 

Pogoda była piękna. Rośliny kwitną, ptaki śpiewają, przyroda nas 

zachwyca kolorami i zapachami. Wiemy już, czego rośliny potrzebują  

do życia, aby wzrastać, a dziś przypomnimy sobie ich części oraz  

za co każda z nich odpowiada. Będziemy też rozwiązywać zadania tekstowe 

z wieloma rozwiązaniami. Zapraszam Was do pracy. 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI 

 ZESZYT DO MATEMATYKI 

 KARTKA Z BLOKU I DOWOLNE PRZYBORY MALARKIE 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Popatrz  

na maskotkę” 

Bierzemy do ręki dowolna maskotkę, wyciągamy rękę przed siebie  

i przesuwamy ją w kierunku oczu, śledząc jej ruch. Następnie odsuwamy rękę. 

Powtarzamy ćwiczenie kilka razy. Potem zasłaniamy przez chwilę oczy dłońmi.  

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Piłeczka”  

Bierzemy do ręki małą piłeczkę i pstrykamy w nią wszystkimi palcami  

po kolei. 

3. Na początek mam dla Was zagadkę.  

Ten kwitnący talerz pewnie dobrze znacie, 

bo smaczne nasionka z niego wybieracie. 

 

Na pewno świetnie poradziliście sobie z jej rozwiązaniem.  

Na wcześniejszych zajęciach pisałam Wam, że jest to roślina uprawiana  

do produkcji oleju. Swoją nazwę wzięła od tego, że zawsze kieruje swoje 

kwiaty w stronę słońca, stąd nazwa słonecznik. Wyglądem też przypomina 

słońce. Wolną chwilą umieśćcie kilka nasion słonecznika pod kartką 

papieru i przyciśnijcie czymś ciężkim lub rozgniećcie. Sprawdźcie, co się 

stało. 



 
4. Otworzymy teraz nasz podręcznik na s. 88 i przyjrzymy się budowie tej 

rośliny oleistej. Przeczytamy informacje o jej częściach i odpowiemy  

na pytania. (Podręcznik, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 88) 

– Z jakich części zbudowana jest roślina? 

- Które części rośliny rosną w ziemi, a które nad ziemią? 

- Czym różni się słonecznik od innych roślin np. pomidora? 

Jak widzicie, różni się wielkością, budową korzeni, owoców, 

umiejscowieniem kwiatów, wielkością i kształtem liści itd.  

 

 

 CZĘŚĆ PODZIEMNA – KORZEŃ 

 CZĘŚCI NADZIEMNE, CZYLI PĘD: - ŁODYGA, LIŚCIE, 

KWIATY, OWOCE 

– Jaką funkcję pełnią poszczególne części rośliny?(ZAPAMIĘTAJMY JE.) 

5. Na podstawie podręcznika uzupełnimy teraz ćw. 1 ze s. 65 (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 65) 

Wpiszemy funkcje poszczególnych części roślin: 

– korzeń: utrzymuje roślinę w glebie, czerpie wodę i sole mineralne, 

– liść: zapewnia odżywianie, 

– łodyga: rozprowadza wodę i sole mineralne, podtrzymuje roślinę, gromadzi 

zapasy, 

– kwiat: umożliwia rozmnażanie się, 

– owoc: chroni nasiona. 



6. Ułożymy wyrazy z rozsypanki literowej w ćw. 2 na s. 65 i połączymy 

każdy wyraz z odpowiednim zdjęciem przedstawiającym środek owocu 

lub warzywa(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 65) 

7. Otwórzmy ponownie podręcznik na s. 89 i przeczytajmy informacje  

na temat słonecznika. (podręcznik, cz. 3, s. 89) 

8. Ten kwiat stał się natchnieniem dla słynnego malarza Vincenta van 

Gogha. Stworzył on 11 obrazów z motywem słoneczników. Jest to jedno 

z najbardziej rozpoznawanych arcydzieł malarstwa światowego. 

Otworzymy teraz podręcznik na s. 132, przyjrzyjmy się obrazowi 

„Słoneczniki” i odpowiedzmy na pytanie: - Czy jest to scena rodzajowa, 

pejzaż, portret czy martwa natura? 

- Czy podoba Wam się obraz, jeśli tak, to dlaczego? 

(podręcznik, cz. 3, s. 132) 

Oczywiście są to ścięte kwiaty słonecznika w wazonie, czyli martwa natura. 

9. Zabawmy się w artystów i namalujmy też słoneczniki, ale jako pejzaż. 

Możemy użyć dowolnych narzędzi i przyborów malarskich. 

10.  Pora na naszą gimnastykę. Dziś proponuję, abyście sami wykonali swoje 

ulubione ćwiczenia ruchowe. Do dzieła! 

11.  Mam nadzieję, że sprawnie poradzimy sobie z zadaniami z matematyki 

na s. 50 w ćwiczeniu. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 50) 
Ćw. 1. Przykłady rozwiązań :20=2+4+.. lub 20=4+4+… ,   20=8+….+2, ………… 

Ćw. 2.  

Mama, tata: 30:2=…. 

Dzieci razem 40 – 30=….        

Każdy wykonał więcej niż 2 zdjęcia, czyli dzieci mogły wykonać: 

– Jacek 3, a Kaja 7 zdjęć, 

– Jacek 4, a Kaja … zdjęć,  

– Jacek …, a Kaja 5 zdjęć, 

– Jacek 6, a Kaja .. zdjęcia, 

– Jacek …, a Kaja 3 zdjęcia. 

Ćw.3.W pierwszym poleceniu: - 5,…., …a w drugiej części: ….,30. 

12.* Praca dla chętnych. Rozwiązywanie zadań posiadających więcej niż 

jedno rozwiązanie w zeszycie do matematyki (podręcznik, cz. 3, ćw. 1,2,3,4 

s. 122) 

To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wzorową pracę. 

Wolną chwilą proponuję przeprowadzenie doświadczeń  

ze s.89 w podręczniku. Miłego dnia! 


