
Praca domowa dla klasy 2c na 19.06.(piątek) 

Temat dnia: Poznajemy ciekawe miejsca w Polsce – Jura Krakowsko-

Częstochowska. Powtórkowy zawrót głowy. 

 

Dzień dobry! W poniedziałek odwiedziliśmy Gdynię, a dziś skierujemy się 

na południe Polski do Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Poznamy szlak 

orlich gniazd, rośliny i zwierzęta Ojcowskiego Parku Narodowego  

oraz ciekawostki związane z tym regionem Polski. To właśnie w tym rejonie 

naszego kraju nagrywano film o słynnym rozbójniku Janosiku  

oraz o dzielnym panu Wołodyjowskim.  

 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK  

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI 

 MAŁĄ PIŁECZKĘ 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Popatrz przez 

lornetkę”  

Zróbcie „lornetkę” z dłoni. Obserwujcie wybrane przedmioty, zarówno 

znajdujące się w pomieszczeniu, jak i daleko za oknem. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Piłeczka”  

Weźcie do ręki małą piłeczkę i pstrykajcie w nią wszystkimi palcami  

po kolei. 

  
3. Jura Krakowsko – Częstochowska to inaczej Wyżyna Krakowsko – 

Częstochowska, piękny rejon południowej Polski, którego położenie 

zaznaczone jest na powyższej mapie. Na pewno niektórzy z Was już 

tam byli.  

 

  



 

4. Zapoznajcie się  z tekstem pt. „Jura Krakowsko-Częstochowska”  

w podręczniku na s. 76 – 77 i odpowiedzcie na pytania:  

– Jakie są największe miasta znajdujące się na terenie Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej? 

– Jaki klasztor znajduje się w Częstochowie? 

– Jak nazywamy zamki budowane na terenie Jury Krakowsko-

Częstochowskiej? 

– Jakie gatunki roślin chronionych możemy spotkać na tym terenie? 

–Jakie gatunki zwierząt chronionych żyją na tym terenie? 

– Jak nazywa się pustynia znajdująca się w obszarze Jury Krakowsko-

Częstochowskiej? 

5. Proponuję teraz obejrzenie filmu pod tytułem „Szlak Orlich 

Gniazd”(https://www.youtube.com/watch?v=Ktho_ASLOnU) 

Już wiecie, jakie są najciekawsze miejsca w tym regionie. 

6. Na podstawie filmu wykonajcie ćwiczenie 2 ze s. 63 w ćwiczeniu 

zintegrowanym, a na podstawie informacji z podręcznika wypiszcie  

w kolejności alfabetycznej nazwy zwierząt zamieszkujących Jurę 

Krakowsko-Częstochowską w ćwiczeniu 1 z tej samej strony. 

7. Pora na ćwiczenie relaksacyjne – przeciąganie się na siedząco 

Siedząc wyciągnijcie ręce w górę i prostujcie kręgosłup. Następnie wyciągajcie 

ręce w bok. Potem podnieście obie nogi, trzymając je razem i starajcie się je 

rozprostować.  

8. Czas na utrwalenie, jakie są największe miasta w Polsce. Do tego 

zadania będzie potrzebna mapa. Na jej podstawie wykonajcie ćw. 3 ze 

s. 63. Przyjrzycie się uważnie. 

 
9. Przeczytajcie tekst ćwiczenia 1 ze s. 64 i uzupełnijcie instrukcję 

korzystania z kompasu w ćwiczeniu 2 na s.64. 

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


10. Pora na przypomnienie sobie piosenki pt. „Tato już lato” z klasy 

pierwszej. Powtórzcie sobie tekst, żeby zaśpiewać ją we wtorek  tacie. 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

11.  Otwieramy ćwiczenie do matematyki, żeby wykonać zadania ze s. 45 

– 47.  

Ćw.2.s.45. pięćset, bo pięć setek  

Sześćset, bo sześć setek 

Ćw.3.s.45. Pomnóżcie każdą liczbę na wewnętrznych płatkach przez 

liczbę w środku kwiatka, a wyniki wpiszcie w zewnętrzne płatki. 

Ćw.1.s.46. Trzeba podzielić przeznaczoną kwotę przez cenę piłki. 

Ćw.3.s.46. Obliczajcie po kolei, najpierw pierwszą kolumnę działań. 

Ćw.1.s.47. Trzeba pomnożyć liczbę kolumn przez liczbę rzędów. 

Ćw. 2.s.47. W drzewach matematycznych wyniki wpisujemy na 

złączeniu gałęzi, czyli na dole.  

Ćw.3.s.47.  

 Żeby znaleźć liczby podzielne przez 3, szukamy liczby 3 i jej 

wielokrotności np. 2 x 3 = 6 , 3 x 3 =…..itd. 

 Aby znaleźć liczby podzielne przez 4, szukamy liczby 4 i jej 

wielokrotności, czyli 2 x 4 = 8, 3 x 4 =….. itd. 

 Podobnie szukamy liczb podzielnych przez 5.  

 

 

 

Powodzenia i do poniedziałku! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ

