
Praca domowa dla klasy 2c na 22.06. (poniedziałek) 

Temat dnia: Poznajemy ciekawe miejsca w Polsce – Warmia i Mazury. 

 

Dzień dobry Kochani. To już ostatnia prosta przed wakacjami. Dziś czeka 

nas podróż na Warmię i Mazury. Nie bez przyczyny Mazury nazywają się 

KRAINĄ TYSIĄCA JEZIOR. Z pewnością wielu z Was odwiedziło już ten 

uroczy zakątek Polski. Poznacie florę i faunę, a więc rośliny i zwierzęta tego 

regionu oraz najciekawsze miejsca. Zapraszam do pracy. 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI 

 
 

1. Na początek proponuję Wam rozwiązanie wykreślanki. 

Skreślcie co drugą literę i odczytajcie hasło.. 

WTAURRMYISATIYMCAZZNUYRCYH 

  
2. Przygotujcie mapę Polski i znajdźcie te rejony. Odszukajcie też 

jeziora Śniardwy i Mamry, a także najważniejsze miejscowości tego 

regionu: Olsztyn, Ełk, Frombork, Ostródę, Iławę, Giżycko, 

Mikołajki.  



3. Posłuchajcie uważnie tekstu „Warmia i Mazury”, który Wam 

odczytam na naszej klasowej grupie FB . Tekst ten znajduje się  

w podręczniku na s.78 -79. Spróbujcie odpowiedzieć na następujące 

pytania: 

– Jak się nazywa region Warmii i Mazur? 

– Jaka nazwę mają dwa największe jeziora w Polsce? 

– Które z miast w tym regionie jest największe? 

– Jakie nazwy noszą rzeki znajdujące się na tym terenie? 

– Gdzie znajduje się hodowla żubrów? 

4. Obejrzyjcie teraz film o sportach wodnych pt.  „Mazury cud natury” 

(https://www.youtube.com/watch?v=ly1Hub-PZ-U) 

Wymieńcie sporty wodne, jakie można uprawiać podczas pobytu na Mazurach.       

5. Na podstawie zdobytych informacji uzupełnijcie tekst z lukami  

w ćwiczeniu zintegrowanym na s. 65.(zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 65) 

6. Poznajcie rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorach. Przeczytajcie  

ze zrozumieniem tekst w ćwiczeniu zintegrowanym na s. 66 i wypiszcie 

na jego podstawie nazwy roślin i zwierząt żyjących w jeziorach i w ich 

okolicy.  

7. Pora poznać ptaki chronione Warmii i Mazur. Są to: 

    
            bąk                                             gągoł                      batalion 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ly1Hub-PZ-U


  
             hełmiatka                                nur czarnoszyi              

  
             tracz długodzioby                                            kormoran czarny 

8. Wiecie już , że na obszarze Warmii i Mazur miała miejsce słynna Bitwa 

pod Grunwaldem, podczas której wojska polsko - litewskie i sojusznicze, 

pod dowództwem Patrona naszej szkoły – Władysława Jagiełły, 

zwyciężyły wojska Krzyżaków. Obejrzycie teraz obraz naszego słynnego 

malarza, Jana Matejki na s. 115 w podręczniku lub w Internecie. 

Fragment reprodukcji tego obrazu znajduje się przy wejściu głównym  

do naszej szkoły. 

9. Wolną chwilą obejrzyjcie legendę o Królu Sielaw. Podaję link.  

https://www.youtube.com/watch?v=GmFRVEgBeM8 

10.  Przechodzimy do matematyki. Dziś wykonamy ćwiczenia ze s. 48 – 49. 

Bądźcie uważni przy czytaniu poleceń. 

Ćw.1.s.48. Pamiętajcie, że większy trójkąt może się składać z kilku 

mniejszych trójkątów.  

Ćw.2.s.48. Musicie dopasować nazwy obrazków do ilości liter w krzyżówce. 

Dla ułatwienia macie podane niektóre litery ukryte w nazwach obrazków. 

Pierwsze hasło to: trójkąt.  

Tangram bardzo rozwija myślenie. Polecam zabawę tangramem. Może 

w wakacje? 

Ćw.3.s.48. Przyjrzyjcie się dokładnie danym z tabeli, a następnie po kolei 

wykonujcie działania. 

Ćw.1.s.49. Dokładnie dopasujcie rodzaje trójkątów do figur po lewej 

stronie i dopiero je pokolorujcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=GmFRVEgBeM8


Ćw.2.s.49. Strzałka pomarańczowa oznacza, że macie powiększyć podaną 

liczbę dwukrotnie, czyli pomnożyć ją przez 2, a strzałka zielona oznacza 

powiększenie liczby trzykrotnie, czyli trzeba pomnożyć ją przez 3. 

Ćw.3.s.49. Dokładnie przeczytajcie opis polecenia. 

Ćw.4.s.49. Musicie wykonać obliczenie za pomocą trzech zapisów działań 

( dwa razy pomnożyć i dodać wyniki) lub wykonać obliczenie w jednym 

zapisie.  

 

Na jutro przygotujcie papier kolorowy, kartkę  

z bloku rysunkowego, klej, nożyczki. Możecie też 

przygotować produkty na jego ulubiony deser. 

Zrobimy prezent dla Taty. Do zobaczenia !Miłego 

dnia! 
 


