
Praca domowa dla klasy 2c na 15.06.(poniedziałek) 

Temat: Poznajemy ciekawe miejsca w Polsce – Gdynia.  

 

Dzień dobry w przedostatnim tygodniu nauki. Będziemy pracować dziś  

i w piątek, ze względu na egzaminy klas ósmych. Odliczamy dni do wakacji 

i proponuję Wam rozpoczęcie podróży po Polsce. Może ktoś z Was 

odwiedzi Gdynię? To tam rozpoczniemy naszą wirtualną wyprawę. 

Poznacie ciekawostki o tym mieście i  miejsca, które warto w nim zobaczyć. 

Zapraszam do pracy! 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI 

 ZESZYT DO J.POLSKIEGO 

 
 

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

daleko” 

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

uważnie, a następnie szybko przenieście wzrok na ścianę.  

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem 

Pokażcie następujące czynności (za każdym razem  wykonajcie ćwiczenie raz 

lewą, raz prawą ręką): 

 wałkowanie ciasta, 

 przykręcanie śrubki,  

 nawlekanie igły,  

 gra na pianinie,  

 wkręcanie żarówki,  

 zrywanie malin,  

 krojenie chleba,  

 lepienie pierogów. 



 

 
 

 
 

3. Wiecie, że Gdynia leży na północy Polski nad Morzem Bałtyckim  

i jest miastem portowym. Na początek zabieram Was na krótką 

wycieczkę po tym mieście. Proponuję Wam obejrzenie filmu  

pt. „Gdynia 2019”.Link poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Yu2viOBkTI 

4. Ponownie zachęcam do obejrzenia filmu. Tym razem jest to historia 

powstania tego portowego miasta pt. „Jak powstał port Gdynia?” 

https://www.youtube.com/watch?v=K7iEvK4IoUE 

5. Otwórzcie podręcznik na s. 70 -71 i przeczytajcie wiadomość , którą 

napisała klasa Janka i dokładnie poznacie ciekawe miejsca w Gdyni. 

– Czego dowiedzieliście się o Gdyni? 

– Jakie miejsca warto odwiedzić w tym mieście? 

– Które z wymienionych miejsc spodobało się Wam najbardziej? 

- Co znajduje się w herbie Gdyni i dlaczego? 

https://www.youtube.com/watch?v=0Yu2viOBkTI
https://www.youtube.com/watch?v=K7iEvK4IoUE


6. Na podstawie zdobytych informacji uzupełnijcie  tekst z lukami  

w ćwiczeniu zintegrowanym na s. 58  i połączcie odpowiednie 

czynności z odpowiednimi miejscami w Gdyni w ćw. 1 na s. 60.(zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 58 i ćw.1, s. 60) 

7. Wykonajcie teraz ćw. 2 i 3 ze s. 60 ((zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, ćw. 2, 3, s. 60) 

8. Przyjrzyjcie się planowi miejscowości Złocień  na s. 58 w ćwiczeniu 2  

i na podstawie legendy umieszczonej po prawej stronie wypiszcie 

ciekawe miejsca, które można tam zobaczyć(zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 2, s. 58) 

9. Teraz pora, abyście wypisali i zapisali nazwy miejsc, które warto 

zobaczyć w naszej miejscowości. Zrobicie to w ćw. 1 na s. 59 

okolicy(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 59) 

Oto niektóre z nich. 

 

 



 
10. Wolną chwilą zaprojektujcie maskotkę naszego miasta. Może ona być 

związana z jego historią. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 

4, ćw. 2, s. 59) 

 

11.  Na podstawie zdjęć w ćw. 3 na s. 59 na wypiszcie w zeszycie do 

języka polskiego różnice między miastem a wsią(zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 3, s. 59) Np.: 

 

miasto wieś 

szerokie, zatłoczone 

ulice, 

tramwaje, autobusy, 

gęsta zabudowa, 

wysokie domy, hałas, 

zanieczyszczone 

powietrze itp. 

 

pola i łąki, dużo 

zieleni, 

pasące się stada 

zwierząt hodowlanych, 

polne drogi, liczne 

gospodarstwa rolne w 

niskiej zabudowie, 

cisza, czyste powietrze 

itp. 

  

 

12. Pora na ruch. Wykonajcie 10 dowolnych ćwiczeń po 10 razy każde 

ćwiczenie.  

13.  Po krótkich ćwiczeniach ruchowych zabieramy się do matematyki. 

Chyba ulubionej? Otwórzcie ćwiczenie do matematyki na s. 42 – 44  



i wykonajcie wszystkie zadania. Na pewno są łatwe. Podpowiedzi 

poniżej: 

Ćw.1.s. 42. Jeżeli potraficie obliczyć, nie musicie wykonywać rysunków. 

Podajcie wszystkie możliwości podziału liczby 12 na równe części. 

Ćw.2.s.42.Jeżeli Grześ ma dwa razy więcej, to trzeba pomnożyć, a nie 

dodać. 

Ćw.1. s. 43. Pudełek z klockami jest 3 razy więcej niż z puzzlami, a więc 

też trzeba pomnożyć. Aby obliczyć ilość pudełek z grami planszowymi, 

trzeba od wszystkich pudełek ( 39 ) odjąć ilość pudełek z puzzlami  

i klockami. 

Ćw.2. s. 43. Ile dzieci poszło na lekcje? 

było: 27 

doszło: 4 

teraz jest: 11 

27 + 4 – 11 = …. 

Ćw.3.s.43. Żeby obliczyć jeden z czynników podzielcie iloczyn na drugi 

składnik. 

Ćw.4.s.43.Pomnóżcie ceny 1 kg owoców przez ilość zakupionych 

kilogramów owoców. 

Ćw.1.s.44. Podzielne przez 2, a więc tylko parzyste. 

Ćw.2. s.44. Najpierw dodajcie, a potem odejmijcie.  

Ćw.3.s.44. Aby obliczyć ilość podanych zwierząt, trzeba podane liczby 

podzielić przez ilość nóg danego zwierzęcia. 

 

Dziękuję Wam za wytrwałą pracę! 


