
Praca domowa dla klasy 2c na 18.05. (poniedziałek)  

Temat: Być sobą. Wprawki Ortograffki – wyrazy z ż niewymiennym. 

Wiosenne ptaki. 

Zaczynamy nowy tydzień zdalnej pracy. Jesteście bardzo dobrymi 

uczniami. Dziś zapraszam Was do tropienia wiosennych ptaków razem 

z Zielonym Detektywem oraz do kącika czytelniczego Bratka. Poćwiczymy 

też pisownię wyrazów z ż niewymiennym i obliczenia zegarowe. Do dzieła! 

Przygotujcie: 

 KSIĄŻKĘ „ZIELONY DETEKTYW” 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 3. 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI 

 ZESZT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

 PIÓRKO LUB KAWAŁEK BIBUŁKI, SKARPETKI  

 
1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Obserwuj piórko” 

Weźcie  do ręki piórko lub kawałek bibułki. Stańcie  swobodnie  

i dmuchajcie  na przedmiot, obserwując jego drogę lotu. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Kopanie łopatkami” 

Drapcie palcami po zeszycie i biurku, naśladując kopanie łopatkami  

w ziemi. 

3. Poniżej zamieszczam zdjęcia niektórych ptaków, powracających  

do nas wiosną z ciepłych krajów. Są to: dudek, bocian, kukułka, 

jaskółka, skowronek, słowik, przepiórka, perkoz, wilga, szpak i czajka. 



 
4. Wybierzemy się teraz z Zielonym Detektywem na poszukiwanie 

wiosennych ptaków. Otwórzcie książkę do przyrody na s. 61 – 62  

i pomóżcie detektywowi je odnaleźć, wykonując ćw. 1 i 2 na s. 61  

i ćw. 3 i 4 ze s. 62. Na pewno sobie świetnie poradziliście.  

Jak już wiecie, ptaki, oprócz pięknego śpiewu, robią pożyteczną pracę 

zjadając niektóre owady - szkodniki roślin. Na pewno odgadliście, jakimi 

owadami żywi się dudek. Tak, jego pokarm to głównie owady i ich larwy. 
W ćw. 4 jest to pasikonik, chrząszcz i motyl. 

5. O spotkaniu i dylematach owadów przeczytamy teraz w podręczniku. 

O jakich owadach mowa? Popatrzcie na poniższe zdjęcia  

i odgadnijcie, kto jest bohaterem wiersza. 

 

6. Tak, to żuk i stonka. Otwórzmy  podręcznik na s. 98  

i przeczytamy wiersz pod tym samym tytułem. podręcznik, cz. 3, s. 

98). Zastanowimy się: 

- Z jakim problemem zgłosiła się stonka do żuka? 

- Jak żuk pomógł stonce? 

     – Co ważnego jej powiedział? 

     – Jak sądzisz, co to znaczy być sobą? 

     – Dlaczego wiara w siebie jest taka ważna?    

           - Czy należy pomagać innym? Dlaczego? 



- Czy pomagając, zawsze musimy oczekiwać nagrody? 

- Co to znaczy bezinteresowna pomoc ? 

7. Znajdziemy teraz  morał w wierszu, czyli najważniejsze przesłanie 

autora (podręcznik, cz. 3, ćw. 3, s. 98) 

„Chcesz być ceniona/ceniony? Pozostań sobą!” 

Nieważne, skąd pochodzimy, jaki mamy kolor skóry, przekonania, czy mamy 

ciemne, czy rude włosy, czy jesteśmy otyli, czy szczupli. Każdy z nas jest 

niepowtarzalny. To „nie szata zdobi człowieka”, a jego osobowość. Zawsze,  

w każdej sytuacji należy być sobą. Kierować się regułami, których uczą Was 

rodzice czy też przyjaciele. Inni polubią Was za Waszą autentyczność, a jeśli 

nie, to już jest ich problem, nie Wasz. Tylko pamiętajmy, żeby nikogo nie 

krzywdzić. 

8. Wyszukamy  w wierszu wyrazy z ż i przepiszemy je starannie  

do zeszytu. (żuk, że, możesz, już, należy, może) 

9. Otwórzmy ćwiczenie zintegrowane na s.74 i wykonamy ćw. 1. 

Pokolorujemy   chmurki, na których są zdania , którymi  można 

zwrócić się do kolegi lub koleżanki.(zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 74) 

10.  W poleceniu drugim dopiszemy przymiotniki do podanych 

wyrazów. (zeszyt ćw. – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 74) 

(Przymiotnik odpowiada na pytanie:  Jaki? Jaka? Jakie?) 
Np. przyjaźń: prawdziwa, wieczna, mocna, szczera, wierna, ufna, bezwarunkowa itd. 

przyjaciel: wyrozumiały, pomocny, dyskretny, odpowiedzialny, miły, życzliwy, wrażliwy itd. 

11.  Przypomnimy sobie znane powiedzenia o przyjaźni, kolorując 

pasujące do siebie rybki w ćw. 3, s. 74.(zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 74) 
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

Ten jest dobrym przyjacielem, kto mówi dobrze o nas za naszymi plecami. 

Żadne posiadanie dóbr nie jest miłe bez bliskiego przyjaciela. 

 Wyjaśnijcie znaczenie powiedzeń.  

12.  Wędrujemy do krainy Ortograffków. Pamiętacie wieżowiec Ż? 

Czas go odwiedzić. (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, 5, 6, s. 99) 

Ćw. 1. Odczytujcie wyrazy znajdujące się pod kartami zwierząt: nosorożec, 

żmija, czyżyk, piżmak, żubr, wyżeł, żaba, żuk, żyrafa. Zauważcie, że są one 

pisane przez ż. 

Ćw. 2. Postarajcie się skojarzyć literę ż z wyglądem zwierząt z ćwiczenia 1. 

Zapamiętajcie pisownię wyrazów.  



Ćw. 3.Odczytajcie wyrazy z kart w ćwiczeniu 4: żelazko, łyżwa, księżyc, 

żywność, żołądź, łyżka, łóżko, wieża. Napiszcie każdy wyraz po kolei palcem  

w powietrzu.  

Ćw. 5. Zapiszcie w zeszycie wyrazy od najkrótszego do najdłuższego: ryż, łoże, 

plaża, jeżyny, żarówka, żaglówka, filiżanka. 

Ćw. 6. Odczytajcie wyrazy znajdujące się w wężu wyrazowym: mżawka, 

bandaż, nożyczki, zboże, leżak, łyżeczka, róża, żonkil, pożar, strażak.  

13.  Wolną chwilą ułóżcie śmieszne opowiadanie z użyciem wyrazów  

z ż i opowiedzcie je swoim domownikom.  (podręcznik, cz. 3, ćw. 4, 

s. 99) 

14.  Pora na ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości. Otwieramy 

ćwiczenie zintegrowane na s. 75 (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, 3, s. 75) 

Ćw. 2. Przeczytajcie podane wyrazy. Zaznaczają w nich literę ż na zielono. 

Następnie zakryjcie  wyrazy i policzcie, ile z nich udało się Wam zapamiętać.  

Ćw. 3. Na wykonanie tego zadania macie minutę. 

15.  Podzielcie wyrazy i zapiszcie je w odpowiednich kubkach.(zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 76) 

(potężny, bo potęga, koleżanka, bo ………., twarożek, bo ……….)  

16.  Pora na ćwiczenia ruchowe. Wykonajcie je samodzielnie  

lub z  domownikami. Dziś proponuję Wam ćwiczenia  

ze skarpetkami. 

https://www.youtube.com/watch?v=IUW9SCzmCbI 

17.  Po ćwiczeniach czas na liczenie. Otwórzcie ćwiczenie  

do matematyki na s. 57. Wykonamy ćw. 1, 2, 3 i 4. (zeszyt ćwiczeń 

– matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, 4, s. 57) 
Ćw. 1. 18.00- zegar nr 1 

17.15 – zegar nr 2 itd. 

Ćw. 2 . Są trzy sposoby pisania dat. Przypominam, ze można napisać pełną nazwę                      

miesiąca, zastąpić ją liczbą arabską lub rzymską np.: 

 12 kwietnia 2020 r. 

 12. 04. 2020 r. 

 12. IV. 2020 r. 

Ćw. 4. Co mamy obliczyć? Ile grusz zakwitło w sadzie? 

- Która informacja jest niepotrzebna? ( Jest 3 razy mniej śliw.) 

W 4 rzędach zakwitło po 7 grusz, czyli 4 x 7 =……… 

18.  Na koniec kolorowanka matematyczna ze s. 58 w ćwiczeniu. 

(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, s. 58) 

Do zobaczenia z nowym podręcznikiem. Przygotuj podręcznik nr 4 i nowe ćwiczenia. 

                                                                 Miłej pracy! 

https://www.youtube.com/watch?v=IUW9SCzmCbI

