
Praca domowa dla klasy 2c na 12.06. (piątek) 

Temat dnia: Wynalazki, które zmieniły świat – druk. 

 

Dzień dobry. Kolejny piątek przed nami i kolejny wynalazek. Dziś dowiemy 

się, jak wynaleziono druk, który przyczynił się do upowszechniania książek,  

co to jest czcionka i manuskrypt. Poćwiczymy też tabliczkę mnożenia  

i będziemy rozwiązywać zadania tekstowe. Życzę Wam przyjemnej pracy! 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI CZĘŚĆ 4. 

 GAZETĘ 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Wahadło 

Usiądźcie wygodnie i zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie wahadło zegara, 

które w wolnym tempie porusza się na zmianę, raz w prawo, a raz w lewo. 

Głową wykonujcie swobodne ruchy wahania i śledźcie wzrokiem ten 

wyobrażany ruch.  

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Zwijanki, skręcanki” 

Spróbujcie za pomocą jednej ręki zwinąć gazetę w kulkę. 

3. Na początek otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 52 i rozwiążcie 

rebus oraz diagram. 

- Jak rozumiecie zdanie: Wynalazki zmieniają świat? 

 
4. Poznamy teraz znaczenie wynalezienia druku w oparciu o tekst 

informacyjny z podręcznika na s. 64. 

- Dlaczego wynalezienie druku można uznać za wielkie wydarzenie w dziejach 

książki? 

- Do czego przyczynił się druk?  

5. Przeczytajcie teraz tekst o wynalazcy druku na s. 65. w podręczniku. 



- Kim był Jan Gutenberg i  jakie cechy powinien mieć wynalazca? 

 
 - Jaka jest rola zdolności i zainteresowań podczas wykonywania danego 

zawodu? 

- Dlaczego manuskrypty mogli mieć tylko najbogatsi ludzie? 

 
Manuskrypty były książkami pisanymi ręcznie, bogato ozdabianymi, często np. 

złotem i biednych ludzi nie było stać na ich zakup, bo były bardzo drogie. 

 

6. Rozwiążcie krzyżówkę w ćwiczeniu na s. 51. i  uzupełnijcie zdanie 

hasłem w odpowiedniej formie. 

7. Obejrzyjcie film pt. „ Drukarnia Gutenberga na Jarmarku 

Jagiellońskim”. https://www.youtube.com/watch?v=2AAipGMgulY 

Porównajcie dawną metodę Gutenberga do współczesnej metody 

druku na podstawie filmu „Druk książek w drukarni Designer” 

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

8. Wykonajcie ćwiczenie 1.ze s. 51, czytając uważnie tekst i zapisując 

odpowiedzi. 

9*. Praca dla chętnych – ćw. 3 s. 52 i ćw.1, 2,  s. 53. ( zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana) 

10. Pora na ćwiczenia ruchowe. Dziś proponuję Wam tabatę.  

https://www.youtube.com/watch?v=2AAipGMgulY
https://www.youtube.com/watch?v=ilnzYeLAazo


https://www.youtube.com/watch?v=uWam-Qrpumg 

10.  Po treningu fizycznym zapraszam Was do treningu umysłowego. 

Otwórzcie ćwiczenie do matematyki na s. 39. Wykonajcie wszystkie 

ćwiczenia z tej strony. Potem rozwiążcie zadania ze s. 40. Sprawnego 

liczenia! 

Ćw.1. s. 39. Skoro Iga i jej babcia rozlały 16l soku do 8 jednakowych 

butelek, to żeby obliczyć, jaką pojemność miały butelki, trzeba 16 

podzielić na 8 równych części. To samo robimy z syropem z wiśni.  

         Ćw.2. s. 39. Skoro kredki rozdzielono, to trzeba wykonać dzielenie       

np.16 kredek rozdzielono na 4 równe grupy, czyli 16 : 4 =…. 

Ćw. 3. s. 39. W tym zadaniu musicie zastosować mnożenie. 

Ćw. 1. s. 40. Żeby policzyć, ile kosztował jeden zeszyt, musicie wykonać 

dzielenie. 

 Pomnóżcie ilość banknotów przez ich wartość, a potem odejmijcie 

koszt zakupów Eryka.  

Ćw.2. s. 40. Wykonajcie dzielenie. 

Ćw.3. s. 40. Aby obliczyć dzielnik, trzeba dzielną podzielić przez iloraz. 

 Np.  w działaniu 21 : …. = 7  liczba 21 to dzielna, a liczba 7 to wynik 

dzielenia, czyli iloraz, a więc musimy 21 : 7 = 3 

Jak  uzupełnimy działanie? 21 : 3 = 7 

 Natomiast, żeby obliczyć jeden z czynników w mnożeniu, musimy iloczyn,  

czyli wynik mnożenia, podzielić przez podany składnik.  

Np. w działaniu 6 x … = 24 musimy 24 : 6 = 4, czyli działanie uzupełnimy 

liczbą 4. 

Ćw. 4. S. 40. Najpierw obliczcie za pomocą mnożenia, ile litrów wody zużył pan 

Andrzej w poszczególne dni, a potem dodajcie wyniki. Przeczytajcie uważnie,  

przez ile dni pan Andrzej podlewał swój ogródek. 

11.  Z informatyki proponuję wam napisanie w programie Word 6 zdań 

zawierających wyrazy z cząstką „uje”, ale każde zdanie innym 

rodzajem czcionki. Mogą to być zdania na temat książek. Wykonane 

zadanie prześlijcie na mojego Messengera lub maila.  

Miłego dnia!  

https://www.youtube.com/watch?v=uWam-Qrpumg

