
Praca domowa dla klasy 2c na piątek 15.05. 

 

Temat dnia: Leśne miasto. Powtórkowy zawrót głowy. 

 

Dzień dobry w piątek. Wczoraj dowiedzieliśmy się, jak pożyteczne są 

pszczoły. Dziś dowiemy się, jak wygląda życie mrówek oraz, jaką funkcję 

pełnią one w przyrodzie. Dla chętnych będą zadania tekstowe, w których 

będziemy wykonywać obliczenia zegarowe. Zapraszam Was  

do mrówczej pracy. 

 
 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI 

 ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

 MAŁĄ PODUSZKĘ DO ĆWICZEŃ 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Raz blisko, raz 

daleko” 

Ustawcie maskotkę na odległość około 20 cm od oczu. Patrzcie na nią uważnie, 

a następnie szybko przenieście wzrok na tablicę.  

2. Gimnastyka ręki przed czytaniem – ćwiczenie „Chód pieska” 

Naśladujcie rękoma chód pieska, naciskając palcami na biurko raz mocno, 

a raz lekko. 

3. Na początek mam dla Was zagadki. Z pewnością odgadniecie je 

szybko. 

 Cienka w pasie, lecz nie osa – wędrowniczka bosa. 

Schodziła leśne dróżki, pozbierała okruszki. 

W lesie kopiec – pałac z siostrami zbudowała.  



 Stoi w lesie dziwny domek z igieł sosnowych zrobiony. 

Wokół niego rój owadów biega jak szalony. 

 
Powyższe zdjęcie przedstawia cykl rozwojowy mrówki.  

 jajo 

 larwa 

 poczwarka 

 dorosły owad, czyli imago 

 

4. Zabieram Was teraz na wycieczkę do lasu razem z Jankiem i Amelką. 

Otwórzcie podręcznik na s. 96-97 i przeczytajcie tekst pt. „Leśne 

miasto”.(podręcznik, cz. 3, s. 96–97) 

 - Dokąd wybrał się tata z dziećmi? 

– Co zobaczyły dzieci w lesie?  

– Jak zbudowane jest gniazdo mrówek? 

– Czym zajmuje się królowa? 

– Jakie prace wykonują robotnice? 

– Jak nazywamy mrówki, które zajmują się obroną mrowiska?  

– Która informacja o leśnych mrówkach przedstawiona w czytance 

zainteresowała cię najbardziej? Dlaczego? 

– Jak można dbać o mrowiska? 

5. Teraz przeczytajcie informację z leśnej tablicy, a dowiecie się, jakie  

znaczenie mają mrówki dla zdrowia lasów (podręcznik, cz. 3, ćw. 3, s. 

97)  

 



 

Mrówki, tak jak pszczoły, są pożyteczne, gdyż: 

 Roznoszą nasiona, czyli wysiewają rośliny. 

 Zjadają szkodniki drzew. 

 Oczyszczają ściółkę z martwych organizmów. 

 Z TEGO WZGLĘDU NIE WOLNO ICH ZABIJAĆ. 

6. Otwórzcie teraz ćwiczenie zintegrowane na s. 72. Na podstawie 

wiadomości z podręcznika wykonamy ćw. 1. Ułóżcie odpowiedzi  

na pytania (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 72) 
Przykładowe odpowiedzi: 

 W jednym gnieździe może mieszkać nawet milion mrówek. 

 Kopiec to część nadziemna, a pod ziemią znajduje się gniazdo, do którego prowadzą liczne 

tunele. 

 Jaja znosi tylko królowa. 

 Robotnice opiekują się jajami i  larwami lub zdobywają pożywienie i budują mrowisko. 

7. Przeprowadzimy Bratka przez labirynt w ćw. 2 na s. 72 tak, aby nie 

dotknął żadnej ściany mrowiska. 

8. Ćwiczenie „Dotknijcie stopy” 

Stańcie prosto. Dotknijcie prawą ręką lewej stopy z tyłu ciała (za plecami). 

Potem następuje zmiana. Dotknijcie lewą ręką prawej stopy.  

9. Spróbujmy wyjaśnić powiedzenie: Być pracowitym jak 

mrówka(podręcznik, cz. 3, ćw. 4, s. 97). Na pewno oznacza ono, że ktoś 

jest bardzo pracowity. 

10.  Utworzymy  rodzinę wyrazu mrówka i zapiszemy ją w zeszycie  

do języka polskiego(podręcznik, cz. 3, ćw. 5, s. 97) 
 mrówka, mrowisko, mrówczy, mrówcze, mróweczka, mrowie, mrowić, mrówczo, mrówkowy, 

mrówkowaty.  

11. Pora na przeczytanie tekstu o owadach pożytecznych i szkodnikach. 

Ponownie wracamy do ćwiczenia na s. 73 (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 73) 

Podkreślcie w tekście nazwy owadów. Wykonajcie w zeszycie tabelkę. 

Wpiszcie do niej owady pożyteczne i szkodniki.  

Owady pożyteczne Szkodniki  

mrówki stonka ziemniaczana 

pszczoły gąsienica 

biedronki  

12.  Stwórzcie nowe wyrazy przez dopisanie liter w ćw. 3 na s. 73,  

a następnie pomóżcie Bratkowi odnaleźć właściwą mrówkę w ćw. 2 

s.73(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, 2 s. 73) 



            Mogą to być wyrazy: spada, glina, adres, smak, ocena, krowy. 

13.  Pora na ćwiczenia ruchowe. Przygotujcie sobie poduszkę. Dziś 

poćwiczycie z panem Andrzejem. Podaje link. 

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

14.  Witajcie w świecie matematyki. Otwórzcie ćwiczenie na s. 54 i 55. 

Wykonamy obliczenia zegarowe w poleceniach: 1, 2, 3, 4 s. 54 i 1 s. 55. 

Ćw.1.s. 54 

Janek – 8.25 

Adam – 8.15 

Eryk- …… 

Ćw.2 s. 54 

20 – 14 =…. 

15 – 6 =….. 

24 – 12 =…. 

17 – 5 =….. 

Ćw.3. s. 54 

Staś – 14.15 

Pacjent nr 2 pół godziny później – 14.45 

Pacjent nr 3 pół godziny później – 15.15 

Pacjent nr 4 pół godziny później – ……. 

15. *Praca dla chętnych : ćw.2 s. 55  i 1, 2, 3, 4 s. 56. (ćw. do matematyki) 

16.  Wolną chwilą posłuchaj piosenki pt. „Pszczółka Bzz”. Naucz się jej 

śpiewać, możesz nagrać ciekawą interpretację z ruchem. Prześlij mi 

swoje nagranie do 22.05.(piątek).  

https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo „ Pszczółka Bzz” 

 

 Wykonaj również pracę w programie PAINT pt.: „Wędrówki 

leśnej mrówki”. Prześlij mi jej zdjęcie do wtorku 19.05. 

Miłego weekendu!! 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo

