
Praca domowa dla klasy 2c na 13.05. (środa) 

Temat: Wprawki Ortograffki: wyrazy z rz niewymiennym. Piramidki 

liczbowe. 

 

 

Dzień dobry w środku tygodnia. Dziś Ortograffki zebrały się w ogródku 

Bliźniaka RZ, abyśmy wspólnie z nimi utrwalili pisownię wyrazów z rz 

niewymiennym. Poćwiczymy również rysowanie symetrycznej części 

piramid i odgadniemy ciągi liczbowe. Do dzieła moi mili. 

 

 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI 

 ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

 ZESZYT DO MATEMATYKI 

 

 

1. Gimnastyka oczu – ćwiczenie „Ósemki” 

Wodzimy oczami po torze wyobrażonej ósemki, bez poruszania głową.  

2.Gimnastyka ręki – ćwiczenie „Kulka z gazety” 2/Gimnastyka ręki) 

Ręką, którą piszecie –zgniećcie gazetę lub kartkę w kulkę, a następnie 

pstrykajcie w nią palcami tak, aby toczyła się po brzegach biurka. 

 

3. Znajdźcie w ciągu literowym powtarzający się wyraz i odczytajcie hasło, 

które jest tematem dzisiejszej lekcji.  

WYPERZRAPERZZYPERZZPERZRZPERZNIEPERZWYPERZMIENP

ERZNYM  

 

Tak, dziś na zajęciach poznamy niektóre wyrazy z rz niewymiennym, czyli 

takie, których pisowni nie da się uzasadnić i trzeba je zapamiętać. 

Znamy już zasady pisowni wyrazów z rz wymiennym i z rz po spółgłoskach. 

Wiemy, że istnieją wyjątki od tych reguł. Poniższa plansza przypomina nam te 

zasady. 

 



 
4. Otwórzcie podręcznik na s. 92 i obejrzyjcie dokładnie ogródek Bliźniaka 

RZ.  Dokładnie odczytajcie wyrazy .  

-Co się w nim znajduje?  

11 wyrazów z rz. Spróbujcie je zapamiętać. Może je pogrupujecie? 

Przypomnę Wam, że jarzyny to inaczej warzywa, a jeżyny to leśne, 

kolczaste  krzewy z czarnymi owocami przypominającymi maliny. 

 
 

jeżyny 

 

5.Teraz otwórzcie zeszyt do języka polskiego i spróbujcie zapisać te wyrazy 

starannie i bezbłędnie  z pamięci. Ułóżcie również pytanie do wybranego 

wyrazu. (podręcznik, cz. 3, s. 92) 



 

6. Pora na przypomnienie sobie alfabetu i zapisanie w zeszycie wyrazów  

z ćw. 1 s. 92 w kolejności alfabetycznej(podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 92) 
burza, jarzębina, kołnierz, narzędzia, rzeźba, talerz, zwierzęta.  

 

7. Przechodzimy na s. 93 w podręczniku. Przeczytajcie  wyrazy  z rz 

niewymiennym na zmianę z domownikami(podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 93) 

  

8. W poleceniu 2. Na s. 93 mamy śmieszne zdania, zwane łamańcami 

językowymi. Przeczytajcie je w wolnej chwili i zróbcie konkurs  

z domownikami, kto z Was najszybciej i bezbłędnie je wypowie.  

 

9. Pora na ćwiczenie relaksacyjne „Postukaj, opukaj” 

Stajemy w lekkim rozkroku. Pięściami delikatnie opukujemy swoje ciało: nogi, 

ręce, barki. Robimy to w kierunku serca. Prawą ręką opukujemy lewą rękę, a 

następnie odwrotnie. Obiema pięściami opukujemy najpierw prawą, potem lewą 

nogę. Następnie górną część pleców i lekko, palcami dłoni – głowę. 

10. Otwórzcie teraz ćwiczenie zintegrowane na s. 68. Wykonamy ćw. 1. 

Otoczymy pętlami wyrazy, które są nazwami elementów obrazka,  

a następnie przepiszemy je pod spodem. Podkreślimy rz. (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 68) 
porzeczki, warzywa, zwierzę, rzędy, rzodkiewki, narzędzia, rzepa, jarzębina.  

 

11. Ułóżcie teraz wyrazy z sylab w ćwiczeniu 2 ze s. 68 (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 68) 
porządek, rzęsy, korzenie, rzucać, marzenia, jarzyny. 

 

12.Pora na doprowadzenie barana do owieczki przez labirynt w ćw. 1 na  

s. 69. Wędrujcie po drodze z wyrazami z rz niewymiennym. (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 69) 
Uzasadnienie pisowni pozostałych wyrazów: 

wyrazy z rz wymiennym: orzeł – bo orły, marzec – bo marcowy, morze – bo morski 

wyrazy z rz po spółgłoskach: krzesło, drzewo, wrzesień,  

 

13. Czas na matematykę. Otwórzcie podręcznik na s. 123 i wykonamy 

zadanie 1.  

Narysujcie w zeszycie do matematyki symetryczne części 

piramid.(podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 123) 

 

14. Teraz rozwiążemy zadania w ćwiczeniu do matematyki na s. 52. (zeszyt 

ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3 s. 52) 
 



Ćw. 1.  

 numerujemy co trzecią płytkę czerwonym kolorem: 3.6,9,……………… 30, 

 następnie numerujemy pozostałe okienka odpowiednimi liczbami, 

 wypisujemy liczby podzielne przez 2 i 5: 10, ….,…., 

 wypisujemy liczby podzielne przez 4,3,6: …., 24, 

 kolorujemy okienka z liczbami parzystymi na żółto, a okienka z liczbami nieparzystymi na 

niebiesko. 

Ćw. 2. Uzupełniamy ciągi liczbowe i odgadujemy, o ile wzrastają: 

11, 14, 17, …., 23,… liczby wzrastają o …. 

 2, …,12, 17,22,…. liczby wzrastają o …. 

 

15.* Praca dla chętnych. Rozwiązywanie zagadek dotyczących ciągów 

liczbowych. 

(podręcznik, cz. 3, ćw. 2, 3, 4, 5, s. 123) 

 

16. PRACA DLA WSZYSTKICH. Nauczcie się czytać każdy łamaniec 

językowy ( s. 98 podręcznik) z innym zabarwieniem uczuciowym,   

np. ze złością, radością, smutkiem, strachem, z nostalgią, powagą itp. 

Nagrajcie swoje interpretacje i prześlijcie mi je na moją pocztę  

lub Messengera do piątku (15.05.).  

 

Miłej zabawy z łamańcami. 
 

 

LEŻY JERZY NA WIEŻY I NIE WIERZY, ŻE LEŻY. 

  

Byczki 

 W trzęsawisku trzeszczą trzciny, 

trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny, 

a trzy byczki znad Trzebyczki 

z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki. 
Małgorzata Strzałkowska 


