
Praca domowa dla klasy 2c na 20.05. ( środa) 

 Temat: Jesteśmy Polakami i Europejczykami.  

 

Dzień dobry w środę. Narodowe święta majowe za nami, ale dziś 

przypomnimy sobie wiadomości o naszym kraju i Unii Europejskiej. 

Jesteśmy nie tylko Polakami, ale też Europejczykami. 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK, CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE, CZĘŚĆ 4. 

 ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI, CZĘŚĆ 4. 

 
 

  

 

1. Jak wiecie mieszkamy w Europie. Należymy do Unii  Europejskiej. 

Pomysł stworzenia Unii Europejskiej powstał po dwóch wielkich 

wojnach w Europie. Kraje w Europie zrozumiały, że lepiej jest 

współpracować, niż walczyć ze sobą. Unia Europejska to grupa 27 

krajów w Europie. 

Kraje te połączyły się, aby ludziom żyło się lepiej, łatwiej i bezpieczniej. 

Postanowiły one współpracować i pomagać sobie nawzajem. 



Na początku zaczęło ze sobą współpracować tylko 6 krajów: 

 Belgia 

 Francja 

 Holandia 

 Luksemburg 

 Niemcy 

 Włochy 

Spróbuj znaleźć te kraje na mapie. 

Wkrótce zaczęły przyłączać się do nich inne europejskie kraje 

i tak powstała Unia Europejska. 

2. Obejrzyjcie teraz film o Unii Europejskiej pt. „ Po co nam Unia 

Europejska?” Postarajcie się odpowiedzieć na pytanie zawarte w 

tytule filmu w zeszycie do języka polskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=MmbS2O-IVU8 

3. Otwórzcie  nasze nowe podręczniki na s. 8 – 9 i przeczytajcie 

informacje, które przygotował dla Was Bratek. Zapamiętajcie 

symbole Unii Europejskiej. ( Unia liczy 27 państw członkowskich. 

Podręcznik podaje ich 28, ponieważ był drukowany przed 

wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej .) 

4. Pora na ćwiczenie zintegrowane, część 4 na s. 4. Wykonamy polecenie 

3. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 3, s. 4) 

NAZWY PAŃSTW I ICH MIESZKAŃCÓW PISZEMY WIELKĄ 

LITERĄ! ( Polak, Ukrainiec, Niemiec, Słowak, Rosjanin) 

PRZYMIOTNIKI PISZEMY MAŁĄ LITERĄ! 

( polski, ukraiński, niemiecki, słowacki, rosyjski) 

5. Każde suwerenne państwo ma swój zbiór praw i obowiązków, flagę, 

hymn narodowy  i godło. Rzeczpospolita Polska ma swoją 

KONSTYTUCJĘ, która była drugą na świecie, po Stanach 

Zjednoczonych, a pierwszą konstytucją w Europie. Wszyscy w państwie 

zobowiązani są do przestrzegania konstytucji. Uchwalono ją 3 maja 1791 

roku, dlatego co roku 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji 3maja. Jest 

to dzień wolny od pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=MmbS2O-IVU8


 

 

6. Zapiszemy teraz  nazwy ważnych  majowych świąt w ćwiczeniu 1 na s. 

4.  i wykonamy ćw.2.(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, 

ćw. 1, 2, s. 4) NAZWY ŚWIĄT PISZEMY WIELKĄ LITERĄ.  
(1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi, 3 maja – Święto Konstytucji 3 maja 

7. Otwórzcie podręczniki na s. 5 i przeczytajcie wiersz Ewy Zachary 

„Nasze symbole”(podręcznik, cz. 4, ćw. 5, s. 5) 

 Jakie symbole zostały wymienione w wierszu obok flagi  

i godła?  

 Czy są one ważne?  

 Jak myślisz, dlaczego? 

 Kto jest Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej? 

 Jak sądzisz, co to znaczy być głową państwa? 

. 

8. Obejrzyjcie teraz  obrazy dotyczące Konstytucji 3 maja i zastanówcie 

się, który z nich bardziej się Wam podoba(podręcznik, cz. 4, ćw. 4, s. 

7, s. 115) 

 Dlaczego 3 maja jest ważnym świętem państwowym? 

9. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 6. Wykonajcie polecenie 1, 

wypisując nazwy państw europejskich w kolejności alfabetycznej.  

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1,  s. 6) 

( Austria, Białoruś, ………………., Włochy) 

10.  W poleceniu drugim uzupełnijcie zdania. (Europie, 27. euro, 12, gwiazd, 

Syriusz) (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 2,  s. 6) 



11.  W ćwiczeniu 2 na s. 7 wpiszemy nazwy stolic wymienionych państw. 

Pomoże Wam w tym mapa Europy. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, ćw. 2,  s. 7) 

12.  Wykonajcie teraz polecenie 4., a dowiecie się, jak nazywa się stolica 

Unii Europejskiej. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 

4,  s. 7) 

13.  Czas na gimnastykę. Zróbcie ją sami, według własnego pomysłu. 

 
14.  Przechodzimy do liczenia. Otwórzcie ćwiczenie do matematyki, część 

4 na s. 4. Wykonamy ćwiczenia z tej strony. 

Ćw. 1. Przypatrzcie się uważnie, jakie liczby ukryły się w kolorowych 

kółkach. Uzupełnijcie je, a następnie zapiszcie i obliczcie działania  

w kratkach obok.  

Ćw. 2.Rozłóżcie liczby na składniki dwoma sposobami pokazanymi  

w niebieskiej ramce. 

Ćw. 3. Obliczcie, ile pieniędzy ma Ola, a następnie  obliczcie, ile 

kosztowała książka, którą kupił Olek. 

 

 

Dziękuję Wam za wzorową pracę i życzę miłego dnia. 


