
Praca domowa dla kl.2c na 23.04(czwartek) 

Temat dnia: Wiosenne prace w ogrodzie. Metr. 

 
Już czwarty dzień tygodnia. Dziś poczytamy o wiosennych pracach  

w ogródku, odwiedzimy z Zielonym Detektywem babcię Agatę w jej 

ogrodzie i będziemy rozwiązywać zadania związane z mierzeniem. 

Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Ćwiczenie do matematyki 

 Ćwiczenie „Zielony Detektyw” 

Miłej pracy! 

1. Otwórzcie podręcznik na s. 44 i zapoznajcie się  z tekstem  

„Z kroniki klasy 2a” lub posłuchajcie go, jak czytam.(podręcznik, 

cz. 3, s. 44) 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

– Dokąd dzieci z klasy 2a poszły na lekcję przyrodniczą? 

– Kto opowiedział dzieciom o wiosennych pracach w ogrodzie? 

– Dlaczego pnie drzew bieli się wapnem? 

– Jakie rośliny posadził dziadek Mileny jesienią? 

– Jakie prace wykonywały dzieci w ogródku? 

– Jakie rośliny wysiały dzieci? 

1. Przyjrzyjcie się, jakie narzędzia są wykorzystywane w ogrodzie  

i do czego służą. (podręcznik, cz. 3, s. 44) 

 
 



     Łopata  – narzędzie służące do nabierania i przenoszenia głównie       

materiałów sypkich, takich jak ziemia, węgiel, gruz, śnieg, piasek. 

 

Szpadel – narzędzie ręczne przeznaczone do rozcinania gleby, kopania  

i robienia wykopów; rodzaj łopaty.  

 

Motyka - narzędzie ogrodowe, które służy nam do spulchniania gleby 

oraz wycinania chwastów. Dzięki niej wykopiemy również dołki  

i rozbijemy twarde bryły ziemi. 

 

Sekator  – narzędzie ogrodnicze służące do przycinania gałęzi różnej 

grubości. 

 



  

  
 

 

Jak widzicie powyżej, grabie mogą być różne: - do liści, do siana,  

do prac w ogrodzie oraz grabie konne na rysunku z 1900 roku. 

 
Pazurki ogrodnicze służą do spulchniania gleby i wyrywania 

chwastów. 

2. Wiecie, że rośliny muszą mieć odpowiednie warunki wzrostu. 

(podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 45) 

             Czego potrzebują rośliny do prawidłowego rozwoju? 

 Światła 

 Gleby 

 Wody 

 

 

3. Otwórzcie teraz ćwiczenie zintegrowane na s. 35 i wykonajcie ćw. 1  

i 2. (Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 3, ćw. 1, s. 35) 

 



4. Jaka jest różnica między sianiem a sadzeniem? 

Sianie to umieszczanie nasion w specjalnie przygotowanej glebie, aby 

wyrosły z nich rośliny, natomiast sadzenie to umieszczanie sadzonek 

roślin, krzewów, drzewek itp. do dołków w ziemi.  

5. Rozwiążemy teraz zdania tekstowe z ćwiczeniu do matematyki. 

Otwórzcie je na s.24, uważnie przeczytajcie polecenia   

i samodzielnie je rozwiążcie.  ( ćwiczenie do matematyki ćw. 1, 2, s. 

24) 
Sprawdźmy! 

Ćw.1 

 Stare drzewa: - dąb, klon, sosna, brzoza 

 Młode drzewa: - brzoza, sosna, klon, dąb 

 27- 9 

25 - 8 

40 – 20 

30 – 10 

 Między brzozami 

Ćw.2  

18 – 9 = 

6. Teraz pora na ćwiczenia. Wykonajcie je samodzielnie tak, jak na 

lekcji w – fu. Pamiętajcie o uruchomieniu mięśni wszystkich partii 

ciała. 

7. Wracamy do spotkania z Zielonym Detektywem na s. 66. Odwiedził 

on babcię Agatę. My pomożemy mu i wykonamy ćwiczenia od s. 66 

do s.69. Dowiemy się: 

 W którym miesiącu odwiedził swoją babcię? 

 Jakie miejsca odwiedził u babci? 

 Jakie drzewa kwitną w sadzie babci Agaty? 

 Jakie warzywa rosną u niej w ogrodzie? 

 

Wiosennej, kolorowej radości! 

 

 


