
Praca domowa dla klasy 2c na 22.05. ( piątek) 

  

Temat dnia: Nad stawem. Bieg rzeki od źródeł do ujścia.  

 

To już piątek. Czas szybko umyka. Wczoraj wybraliśmy się na łąkę,  

a dziś przeniesiemy się nad wodę. Chyba wszyscy chcielibyśmy w tym roku 

pojechać nad jezioro lub nad morze, żeby porządnie się zrelaksować.  

Dziś wybierzemy się nad staw, aby poznać rośliny i zwierzęta tam żyjące. 

Poznamy też wiadomości dotyczące rzek. Dowiemy się, co to jest źródło, 

koryto i ujście rzeki oraz co to są wody stojące i płynące.  

Życzę Wam owocnej pracy i do dzieła! 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 4. 

 KSIĄŻKĘ „ZIELONY DETEKTYW” 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE, CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI CZĘSĆ 4. 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Wahadło zegara” 

Usiądźcie wygodnie i zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie wahadło 

zegara, które w wolnym tempie porusza się na zmianę, raz w prawo, a raz 

w lewo. Głową wykonujcie swobodne ruchy wahania, śledząc wzrokiem 

ten wyobrażany ruch..  

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Tańczące dłonie” 

Pokażcie, co potraficie robić ze swoimi dłońmi. Warunkiem jest, aby obie 

dłonie jednocześnie wykonywały dokładnie takie same czynności: 

– strzepujemy krople wody, 

– gramy na pianinie, 

– machamy Bratkowi na powitanie, 

– lepimy z plasteliny, 

– otwieramy i zamykamy dłonie itp.  

3. Na początku powtórzymy sobie wiadomości z ostatniej lekcji. 

Otwórzcie książkę „Zielony Detektyw” na s. 82 i wykonajcie 

ćwiczenie 14 – „Do czego wykorzystywana jest łąka?” Na pewno 

świetnie Wam poszło. 

4. Teraz proponuję Wam obejrzenie filmu o życiu w stawie  

pt.   „Wędrówki Skrzata Borówki  - staw„ 

 https://www.youtube.com/watch?v=3dls5H-smSw 

https://www.youtube.com/watch?v=3dls5H-smSw


 

 

5. Otwórzcie podręcznik na s. 14 – 15, aby przeczytać informacje 

utrwalające i uzupełniające wiedzę o stawie. (podręcznik, cz. 4, s.14–

15) 

6. Na podstawie filmu,  tekstu i ilustracji z podręcznika wykonajcie 

ćwiczenie 1, 2 i 3 ze s. 10 w ćwiczeniu zintegrowanym. (zeszyt ćwiczeń 

– edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, 2, 3 s. 10) 

Ćw.3. Przypominam:  

 Rzeczowniki: - Kto? Co? 

 Czasowniki: - Co robi? Co robią? Co się z kimś lub czymś dzieje? 

 Przymiotniki: - Jaki? Jaka? Jakie? 

7. Poznaliśmy już życie w stawie.  

- Jak myślicie, czy staw to woda stojąca czy płynąca? 

- Czy woda w nim się przemieszcza? 

Na pewno już znacie odpowiedź. Staw to zbiornik wody stojącej , tak 

jak morze czy jezioro. Istnieją też zbiorniki wodne płynące. 

Domyślacie się już, że te z kolei, stale przemieszczają się, czyli płyną. 

Należą do nich rzeki, strumienie i potoki. 

8. Otwórzcie podręcznik na s. 16 i 17 i przeczytajcie podstawowe 

wiadomości dotyczące rzek. (podręcznik, cz. 4, ćw. 1, s. 17) 

9.  Aby lepiej utrwalić wiadomości ,obejrzyjmy film pt. „Wisła przyroda 

klasa 2” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue8-93Pw9L0 

 

Podsumujmy! 

 
Początkiem rzeki jest źródło. Rzeka płynie korytem i ma prawy i lewy 

brzeg. Rzeka kończy bieg w miejscu zwanym ujściem. Ujściem może 

być większa rzeka,  jezioro, morze albo ocean. 

10.  Wskażcie na mapie Polski największe rzeki: Wisłę, Odrę, Wartę 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue8-93Pw9L0


i Bug. (podręcznik, cz. 4, ćw. 3*, s. 17) 

11.  A czy wiecie, jakie rzeki przepływają przez Sochaczew? 

           To Bzura i jej prawobrzeżne dopływy: Pisia i Utrata. 

Z pomocą dorosłego znajdź na mapie Utratę. 

 

 
 
 

                                                 Bzura 

                                 

     
 

Utrata                                                    Pisia                                          

 

12.  Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 11 i wykonajcie polecenie 1. 

Przeczytajcie bardzo uważnie informacje od Bratka.  (zeszyt ćwiczeń 

– edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1,  s. 11) 

13.  Teraz w zadaniu 1 na s. 12 uporządkujemy wiedzę o zbiornikach 

wodnych. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 12) 

14.  Na podstawie mapy Polski wykonajcie polecenie 2 ze s. 12. (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 2, s. 12) 

15.  Pora na ruch. Wykonajcie kilka dowolnych ćwiczeń, aby się 

zrelaksować.  



16.  Czas na matematykę. Dziś utrwalimy sobie dobrze znany sposób 

dodawania liczb dwucyfrowych. Otwórzcie ćwiczenie do matematyki 

na s. 5 i wykonajcie ćw.1, 2 i 3. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, 

ćw. 1, 2, 3 s. 5) 

Możecie wykonać działania dodając najpierw pełne dziesiątki,  

a potem jedności lub obliczyć od razu.  

Np. 35 + 34 = 30 + 30 + 5 + 4 = 60 + 9 = 69 

lub 35 + 34 = 69 

17.  Ostatnim poleceniem z matematyki będzie wykonanie zadań ze s. 6  

w ćwiczeniu. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 2, 3 s. 6) 

         Ćw. 1.s. 6. Olena liczy jeszcze inaczej.  

36 + 24 = 36 + 20 + 4 = 
Nie rozbija pierwszego składnika, czyli liczby 36 na dziesiątki i jedności. 

Do liczby 36 dodaje najpierw pełną dziesiątkę drugiego składnika, czyli 20, 

a potem dodaje jedności z drugiego składnika, czyli 4. 

          Ćw.2. s. 6 Zenek liczy innym sposobem niż Olena. 

68 + 21 = 68 + 1 + 20 = 69 + 20 =  

Zenek też nie rozkłada pierwszego składnika, czyli liczby 68 na dziesiątki  

i jedności. Do liczby 68 dodaje najpierw jedności z drugiego składnika, czyli 

liczbę 1,  a potem dziesiątki drugiego składnika, czyli liczbę 20. 

18.  Wykonajcie pracę pt. „Podwodny świat” w programie PAINT  

i prześlijcie mi ją do końca przyszłego tygodnia, czyli do 29.05. 

 

Życzę Wam miłego weekendu! Może nad rzeką  

lub stawem? 

 


