
Praca domowa dla klasy 2c na 24.04.( piątek) 

 

Temat: Rozmowy pełne emocji. Wprawki Ortograffki: wyrazy z rz  

po literach oznaczających spółgłoski (p, b, t, d, k, g, ch, j, w) 

Dzień dobry. To już piątek. Dziś będziemy rozmawiać o warzywach,  

ale głównym bohaterem będzie chrzan. Powtórzymy zasadę ortograficzną, 

która nam ułatwi poprawne pisanie wyrazów z rz.  Zaczynamy! 

Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3. 

 Ćwiczenie do matematyki 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Zeszyt do j. polskiego 

 

1. Rozwiążcie zagadki o warzywach. Możecie to zrobić wspólnie  

z rodzeństwem. Ćwiczenie interaktywne „Zagadkowe warzywa” 

(http://scholaris.pl/resources/run/id/49684)  

2. Otwórzcie podręcznik na s. 46 i zapoznajcie się  z wierszem Jana 

Brzechwy „Chrzan” (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 46) 

 Dlaczego wszyscy bohaterowie wiersza płakali? 

Ponieważ chrzan to roślina o ostrym smaku i zapachu, 

 i kiedy trze się jego korzeń, to tak jak w przypadku cebuli, wywołuje 

silne szczypanie i łzawienie oczu. 

  

 

 

 

 

To liście, a to korzeń chrzanu. 
 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49684


Chrzan to roślina, której w kuchni używa się do przyprawiania mięsa, 

buraków ćwikłowych, ryb, ogórków kiszonych. Używa się go też do 

produkcji niektórych rodzajów sosów, majonezów, musztard. Dawniej 

był stosowany jako roślina lecznicza, ponieważ ma działanie 

grzybobójcze, przeciwwirusowe i wykrztuśne. 

 Jak myślicie, co oznacza powiedzenie „kraje się serce”?  

To znaczy, że ktoś się czymś bardzo martwi, ubolewa nad czymś; ktoś doznaje 

uczucia smutku, żalu itp. 

3. Znajdźcie teraz w wierszu fragment, który powtarza się kilkakrotnie  

i przeczytajcie go jako prośbę lub żądanie. 

4. Przeczytajcie wyraz chrzan i podzielcie go na głoski, a następnie na 

litery. 

- Z ilu głosek jest zbudowany ten wyraz? Z czterech. 

- Z ilu liter się składa? Z sześciu, ponieważ są w nim dwa dwuznaki –

ch i rz. 

 

5. Otwórzcie zeszyt do j. polskiego, znajdźciecie w wierszu wyrazy z rz  

i przepiszcie je do zeszytu, zaznaczając dwuznak rz na zielono, a na 

niebiesko literę, która przed nim występuje.  (podręcznik, cz. 3, ćw. 2, 

str. 47) 

 

6. Przeczytajcie komiks ze s. 47 w podręczniku i przypomnijcie sobie  

zasadę pisowni rz po spółgłoskach (podręcznik, cz. 3, ćw. 3, s. 47) 

Możecie nauczyć się  na pamięć zdania, w którym pierwsze litery wyrazów będą 

przypominały tę zasadę: Bratek potarł trzy grube korzenie chrzanu  

do wielkanocnego jajka. 

Przepiszcie zdanie do zeszytu, zaznaczając pierwsze litery na zielono. 

 

7. Odszukajcie ukryte wyrazy w wężu wyrazowym i również zapiszcie je 

w zeszycie. (podręcznik, cz. 3, ćw. 5, s. 47) 

przygoda drzewo, brzuch chrząszcz, wrzos, grzebień, jastrząb, krzesło, 

spojrzenie.  

 

 

8. Odczytajcie wyrazy zapisane na korzeniu i liściu chrzanu. Zauważcie, że 

w wyrazach na liściach słyszymy rz. Natomiast w wyrazach zapisanych na 

korzeniu zamiast rz słyszymy sz. Po literach b, p, t, d, k, g, ch, j, w, 

zwykle piszemy rz, mimo że czasem słychać sz.  



 

Wyjątki stanowią wyrazy: 

 bukszpan 

 kształt 

 pszczoła 

 pszenica 

 Pszczyna (miejscowość) 

 kszyk (nazwa ptaka) 

 gżegżółka ( kukułka) 

 

 przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym np. krótszy, 

najkrótszy, lepszy, najlepszy itp. 

Zapamiętajcie je! 
9. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 37 i wykonajcie ćw. 3 (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 37)  

Podkreślcie wyrazy wskazanymi kolorami w taki sposób, by pasowały do danej 

rodziny wyrazów. Następnie zapiszcie  je w pamięci pod właściwą ilustracją. 

Uzasadnijcie pisownię wyrazów z rz. 

10.  Pora na krótką przerwę. Przypomnijcie sobie piosenkę, którą 

poznaliśmy w klasie pierwszej pt. „Ziemia, zielona wyspa” 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc 

11.  Otwórzcie teraz ćwiczenie do matematyki na s. 25 i wykonajcie 

ćwiczenia do s. 26. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, 4  s. 

25, ćw. 1 i 2 s.26) 

Na pewno świetnie sobie poradziliście. 

12.  Na zakończenie proponuję kodowanie. Pamiętacie nasze lekcje 

informatyki?  

 Bits and Bricks – kodowanie lego 

https://www.lego.com/pl-pl/kids/games/bits-and-bricks-

2ca484b751a946559fe6ebf0ecb10e66 

Miłego weekendu! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc
https://www.lego.com/pl-pl/kids/games/bits-and-bricks-2ca484b751a946559fe6ebf0ecb10e66
https://www.lego.com/pl-pl/kids/games/bits-and-bricks-2ca484b751a946559fe6ebf0ecb10e66

