
Praca domowa dla klasy 2c na 23.06. (wtorek) 

Temat dnia: Ważne wydarzenia  - Dzień Ojca. 

 

Dziś święto Waszych Tatusiów. Z tej okazji wykonacie dla nich drobny 

prezent, ułożycie życzenia i zaśpiewacie piosenkę. Do dzieła! 

Przygotujcie: 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Ćwiczenie do matematyki 

 Produkty na deser dla taty lub przybory do wykonania pracy 

technicznej. 

Powodzenia! 

 
1. Pora na przypomnienie sobie piosenki pt. „Tato już lato” z klasy 

pierwszej. Przygotujcie różne instrumenty perkusyjne np. łyżki czy 

pokrywki  i zaśpiewajcie dla taty piosenkę pt. „Tato, już lato”. 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

2. Gdy już zaśpiewacie piosenkę, przeprowadźcie wywiad z tatą. 

Przykładowe pytania: 

- Kiedy pierwszy raz dostałeś jedynkę w szkole? 

- Za co dostałeś największą burę od rodziców? 

- Jak miała na imię twoja pierwsza dziewczyna? 

- Który przedmiot w szkole sprawiał ci największe trudności? 

- Twój największy sukces? 

- Czy miałeś jakieś zwierzątko, kiedy byłeś dzieckiem? 

-Czy w dzieciństwie miałeś swoje ukryte skarby? 

- Czego bałeś się najbardziej jako dziecko? 

- Jak miał na imię twój najlepszy przyjaciel? 

- Jakie jest twoje największe marzenie? 

 

3. Uzupełnijcie tekst z lukami odmieniając rzeczownik tata przez 

przypadki(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 73) 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ


4. Teraz przeczytajcie ze zrozumieniem tekst w ćwiczeniu 2 na s. 73  

i dopasujcie opisy do odpowiednich portretów tatusiów. (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 2, s. 73) 

5. Ułóżcie życzenia dla taty i zapiszcie je w ćwiczeniu 2 na s. 74,  

a następnie wykonajcie ćw.1 z tej samej strony (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 2, 1 s. 74) 

6. Pora na wykonanie prezentu dla taty. Możecie wykonać jego ulubiony 

deser, laurkę lub breloczek do kluczy. Poniżej podaję linki. 

https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4 brelok do kluczy na Dzień Ojca 

https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw laurka na dzień taty 

 

7. Czas na liczenie. Otwórzcie ćwiczenie do matematyki na s. 50 – 51  

i wykonajcie wszystkie zadania. Myślę, że świetnie sobie poradzicie.  

 

Miłego dnia! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4
https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw

