
Praca domowa dla klasy 2c na 21.05.(czwartek)  

Temat dnia: Na łące.  

 

Dzień dobry w czwartek. Wczoraj sprawdziliście swoja wiedzę  

z matematyki i języka polskiego, a dziś wybierzemy się na kolorową łąkę, 

aby dowiedzieć się „Co w trawie piszczy?” Poznamy rośliny i zwierzęta 

naszych łąk oraz zależności między nimi. Dowiemy się, dlaczego łąk nie 

należy niszczyć i jakie korzyści z nich czerpiemy. Zaczynamy działać! 

 

Życzę Wam miłej pracy! 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 4. 

 KSIĄŻKĘ „ZIELONY DETEKTYW” 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE, CZĘŚĆ 4. 

 ZIELONĄ KARTKĘ Z BLOKU, TEKTURĘ FALISTĄ, PAPIER 

KOLOROWY, KLEJ, NOŻYCZKI, BIBUŁĘ LUB SŁOMKĘ  

I FARBY 

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

Wyobraźcie sobie, że przed Waszą twarzą lata pszczoła. Siedźcie spokojnie. 

Tylko wtedy będziecie mogli dokładnie ją poobserwować. Ona lata teraz nad 

Waszą głową, więc podnieście delikatnie głowę do góry. Obserwujcie ją dalej. 

Lata za waszym prawym ramieniem, więc delikatnie zwróćcie głowę w prawo. 

Teraz lata za lewym ramieniem, więc delikatnie zwróćcie głowę w lewo. 

Odlatuje. Wytężcie wzrok, to może jeszcze ją zobaczycie. 

Ćwiczenie dzieci kontynuujcie przez ok. minutę. 

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

Drapcie palcami po zeszycie i biurku, naśladujcie kopanie łopatkami  

w ziemi. Wykonujcie ćwiczenie przez ok. minutę.  

3. Na początek proponuję Wam obejrzenie  filmu „Wędrówki Skrzata 

Borówki - łąka”. Spróbujcie zapamiętać jak najwięcej informacji na 



temat roślin i zwierząt łąkowych oraz zależności występujących 

miedzy nimi. https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4  

 Jak powstała łąka? 

 Jakie rośliny spotykamy na łące? 

 W jakim celu kosi się trawę? 

 Jakie owady żyją na łące? 

 Co to jest kamuflaż? 

 Jakie kwiaty lubią motyle? 

 Co to jest ekosystem? 

 Jakie zwierzęta oprócz owadów żyją na łące? 

4. Wykonajcie pracę plastyczną według instrukcji z filmu lub według 

polecenia 7 na s. 13 w podręczniku i prześlijcie mi jej zdjęcie  

do 29.05.( przyszły piątek). 

5. Otwórzcie teraz podręcznik na s. 10 -11 i przeczytajcie dokładnie 

informacje o łące. Utrwalcie sobie wiedzę z filmu, przyglądając się 

uważnie ilustracji. (podręcznik, cz. 4, s. 10 - 11) 

6. Na podstawie przeczytanych informacji uzupełnijcie tabelkę  

w ćwiczeniu zintegrowanym na s. 8. Wykonamy ćw. 1. (zeszyt ćwiczeń 

– edukacja zintegrowana, cz.4, ćw. 1, s. 8) 

7. Teraz połączymy w pary rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej 

w ćwiczeniu 2 ze s. 8. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz.4, 

ćw. 2, s. 8) 

8. Podsumujmy nasze wiadomości. Jakie znaczenie ma łąka dla 

człowieka i dlaczego nie należy jej wypalać? 

Łąka to: 

 Miejsce wypasu zwierząt (krów, koni, owiec) 

 Źródło paszy dla zwierząt (siano)i produkcji miodu 

 Źródło ziół stosowanych w lecznictwie i kosmetykach. 

 Źródło roślin jadalnych dla ludzi ( szczaw )  

 Miejsce wypoczynku: pikników, spacerów, przejażdżek 

konnych. 

 Źródło inspiracji dla malarzy 

Dlatego nie należy jej niszczyć, a w razie zauważenia pożaru na łące należy 

natychmiast zawiadomić straż pożarną. Przypominam numery alarmowe – 

112, 998. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


 

 
 

9. Czas na  krzyżówkę na s. 9 i  ćwiczenie 3. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz.4, ćw. 2, 3,  s. 9) 
(mysz, bocian, kret, koniczyna, wiechlina, dzwonek) 

10.  Obejrzyjcie teraz film o motylach zamieszkujących nasze łąki.  

pt. „Wybrane polskie motyle” 

https://www.youtube.com/watch?v=zC7lJUB62Yc 

11.  Pora na poezję. Otwórzcie podręcznik na s. 13 i przeczytajcie wiersz 

 Doroty Gellner „Motyle znad łąki”(podręcznik, cz. 4,  s. 13) 

Wyszukajcie na ilustracji jak najwięcej owadów i podajcie ich nazwy. Następnie 

wymieńcie znane Wam rośliny namalowane na ilustracji.  

Nauczcie się go pięknie czytać, z naturalną intonacją, nagrajcie się  

i prześlijcie mi obowiązkowo swoje interpretacje do poniedziałku ( 25.05.).  

12.  Czas na krótką przerwę. Wykonajcie kilka ulubionych ćwiczeń 

ruchowych, aby odpocząć przed ostatnimi zadaniami. 

13.  Poznamy teraz strunowe instrumenty muzyczne. Otwórzcie 

podręcznik na s. 111. (podręcznik, cz. 4, ćw. 6, s. 13, ćw. 2,s. 111) 

Ćw. 6., s. 13. Zastanówcie się, brzmienie którego instrumentu muzycznego 

najlepiej pasowałoby do wiersza: bębenka, fletu czy skrzypiec? Dlaczego?  

W celu odpowiedzi na powyższe pytanie  zapoznajcie się z informacjami  

w podręczniku na s. 111. Odczytajcie informacje Bratka dotyczące 

instrumentów strunowych.  

Ćw. 2., s. 111. Posłuchajcie dźwięków wydawanych przez zaprezentowane 

przez Bratka instrumenty strunowe, np. 

– wiolonczela (https://www.youtube.com/watch?v=_uLp_Ezq9_c), 

– kontrabas (https://www.youtube.com/watch?v=DspsHdr_Vp4), 

– gitara (https://www.youtube.com/watch?v=-kAV1iME7Xg). 

14.  Na zakończenie popracujemy z Zielonym Detektywem na łące  

i wykonamy ćwiczenia od s. 78 do s. 81, aby utrwalić naszą wiedzę  

na temat „Co w trawie piszczy?”. ( „Zielony Detektyw” s.78 – 81) 

https://www.youtube.com/watch?v=zC7lJUB62Yc
https://www.youtube.com/watch?v=_uLp_Ezq9_c
https://www.youtube.com/watch?v=DspsHdr_Vp4
https://www.youtube.com/watch?v=-kAV1iME7Xg


15. * Praca dla chętnych. Przygotuj prezentację lub notatkę na temat 

dowolnej leczniczej rośliny łąkowej i prześlij mi swoją pracę do końca 

przyszłego tygodnia ( do 29.05.). 

 

Na łąkach możemy spotkać bardzo niebezpieczne rośliny. Jedną z nich jest 

barszcz Sosnowskiego, który  trafił do Polski z Kaukazu jako roślina pastewna 

w latach 50 ubiegłego wieku. Przypomina duży koper. Pod żadnym pozorem 

nie dotykajcie go!!! 

 Oparzenie barszczem Sosnowskiego może wywoływać: 

 nudności 

 wymioty 

 podrażnienie dróg oddechowych 

 zapalenie spojówek 

 bóle i zawroty głowy 

 
Barszcz Sosnowskiego 

 

Życzę Wam cudownej wizyty na majowej łące! Kto chce, 

może zrobić zielnik, aby lepiej ją poznać. 


