
Praca domowa dla klasy 2c na 12.05.(wtorek) 

 TEMAT DNIA: KWIATY ROŚLIN POD LUPĄ. 

Dzień dobry. Wczoraj powtórzyliśmy sobie, z jakich części składa się 

roślina zielna, a dziś poznamy budowę kwiatu. Wiemy już, że kwiat 

umożliwia roślinie rozmnażanie się. Czym prędzej zacznijmy pracę. 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „W kółeczko” 

Wodzimy oczami po okręgu, nie ruszając głową. Następnie patrzymy przed 

siebie. Ćwiczenie powtarzamy, zmieniając kierunek obrotu. Całość można 

wykonać kilka razy.  

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Morska woda”  

Wyobrażamy sobie, że zanurzamy ręce w morskiej wodzie. Następnie 

energicznie otrzepujemy ręce z wody. 

3. Obejrzymy  prezentację na temat powstawania owoców  „Od kwiatu  

do owocu”(https://vimeo.com/288537050) 

-Co Was najbardziej zainteresowało? 

4. Zapoznamy się teraz z tekstem „Kwiaty roślin pod lupą”, żeby poznać, 

jak to się dzieje, że z kwiatu powstaje owoc. (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 

91) 

– Po co kwitną rośliny? 

– Z jakich elementów zbudowany jest kwiat? 

– Jaką rolę w zapylaniu kwiatów pełnią latające owady, a szczególnie 

pszczoły? 

– Jak dochodzi do zapylenia? 

– Jak powstaje owoc? 

5. Otworzymy ćwiczenie zintegrowane na s. 67 i połączymy, na podstawie 

ilustracji w podręczniku, nazwy części kwiatu z pasującymi elementami. 

Następnie  uzupełnimy tekst podanymi wyrazami.(zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 67) 

 

https://vimeo.com/288537050


Ćw. 1. Słupek znajduje się w samym środku kwiatu, a cienkie pręciki znajdują się wokół słupka. 

Na zewnątrz okalają je płatki korony.  

Ćw. 2. Z kwiatu powstaje owoc. Wiatr, zwierzęta i woda pomagają roślinom rozsiewać nasiona. 

Zapylenie to przeniesienie pyłku z pręcików na słupek.  

6. Otwórzmy podręcznik na s. 91 i przeczytajmy ze zrozumieniem tekst 

„Pożyteczne kwiaty”(podręcznik, cz. 3, s. 91) 

- Dlaczego kwiaty są pożyteczne? 

 Nektar i pyłek kwiatowy to pożywienie dla owadów 

 Z kwiatów powstają owoce i nasiona, czyli pożywienie dla ludzi  

i zwierząt 

 Z nasion owoców wyrastają nowe rośliny 

 Niektóre kwiaty są jadalne 

 Niektóre kwiaty wykorzystuje się w przemyśle kosmetycznym i zielarskim 

 Stanowią dekorację naszych ogrodów, wnętrz, są inspiracją dla artystów 

  
Ciekawostka 

Na zdjęciach widzicie szafran − najdroższą wagowo przyprawę świata. Średnia cena 

na zachodzie Europy to 6 tysięcy złotych za 1 kilogram.  Szafran jest wykorzystywany 

od ponad 3000 lat jako część składowa przypraw, kosmetyków, leków i pigmentów 

koloryzujących. Wysuszony znany jest z cierpkiego smaku, zapachu podobnego do 

skoszonej trawy oraz delikatnie metalicznego połysku. Wytwarza się go ze znamion 

słupków rośliny przyprawowej − szafranu uprawnego. Roślina ta występowała 

naturalnie prawdopodobnie w Azji południowo-zachodniej, ale jej pierwsze uprawy 

powstały w Grecji. Obecnie znana jest tylko z upraw. Największym producentem 

szafranu jest Iran, któremu przypada ponad połowa jego światowej produkcji. 

 

7. Otwórzmy teraz ćwiczenie zintegrowane na s. 66 i dopasujmy kwiaty  

do owoców oraz odgadnijmy nazwy owoców egzotycznych (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, 3, s. 66) 
Ćw.2. (jabłko, porzeczka, malina, gruszka, truskawka, agrest) 

Ćw. 3 (ananas, banan, kiwi, pomarańcza). Następnie uzupełnijmy zdanie nazwami innych znanych 

nam owoców egzotycznych.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Znami%C4%99_%28botanika%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82upek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_przyprawowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szafran_uprawny


8. Pora na matematykę i rozwiązywanie zadań tekstowych. Otwórzmy 

ćwiczenie na s. 51 i wykonamy ćw.1, 2, 3 i 4(zeszyt ćwiczeń – 

matematyka, cz. 3, ćw.1, 2, 3, 4, s. 51) 
Ćw. 2. 

Marysia 5 ∙ 6=…  

Karol  3 ∙ 5=… 

 30 – …=…. 

Odp.: Marysia wykonała o …. podskoków więcej niż Karol. 

 30+…=…. 

Odp.: Dzieci wykonały razem …. podskoków na skakance. 

Ćw.3.  

 Należy z plusa zabrać patyczek, żeby powstał minus i dołożyć do pierwszej liczby. Powstanie 

działanie ….-V = III  

 Tak samo postąpcie w drugim działaniu. Zamieńcie plus na minus, czyli …..- IV = IV 

 

Ćw. 4. 

76<75< 74  75 – 55=….. 

Odp.: Należy dodać liczbę ….. 

 27<28<29  48 – 28=…. 

Odp.: Należy odjąć liczbę …...  

9. Praca dla chętnych*- rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu 

trudności – obliczenia kalendarzowe(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, 

ćw. 1,2, 3, s. 79) 
Ćw. 1. Na podstawie kartki z kalendarza (3.04 – data zaznaczona w kalendarzu) zapisujemy daty  

w ramkach, dodając do każdej poprzedniej daty liczbę 4, czyli  3 + 4 = 7, a więc 7.04 itd.  

Odp.: Iga była w kwietniu na basenie … razy. 

Ćw. 2. 

liczba dni przeznaczonych na czytanie książki:  30:5=… 

data rozpoczęcia czytania książki (ten dzień też dodajemy): 27 kwietnia – 5 stron 

kolejne dni -              28 kwietnia – 5stron, 29 kwietnia – 5 stron, 30 kwietnia – 5 stron,  

1 maja – 5 stron, 2 maja – 5 stron 

data zakończenia czytania książki ………    

Odp.: Iwona skończy czytać książkę … maja.  

Ćw. 3. Na podstawie kartek z kalendarza obliczcie datę urodzin Eli. Jeśli Ela jest starsza  

o miesiąc i sześć dni od Pauliny, to musimy się cofnąć w kalendarzu, bo urodziła się wcześniej.  

 

NA KONIEC GALERIA DZIWNYCH KWIATÓW 

 
 

Dziękuję Wam za sumienną i samodzielna pracę. 


