
Praca domowa dla klasy 2c na 27.05. (środa) 

Temat dnia: Poznajemy legendy gdańskie.  

 

Dzień dobry. Mam nadzieję, że udał się wczoraj Dzień Matki.  

Dziś przeczytamy jedną z legend gdańskich i będziemy dokonywać obliczeń 

pieniężnych w zakresie 100. Zaczynamy pracę. 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI CZĘŚĆ 4. 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem –ćwiczenie „Popatrz przez 

lornetkę”.  

Obserwujcie przez zrobioną z dłoni „lornetkę” 3-4 wybrane obiekty w pokoju  

i za oknem.  

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Morska woda”. 

Kucnijcie i wyobraźcie sobie, że zanurzacie ręce w morskiej wodzie. 

Wyjmijcie ręce i energicznie otrzepcie je z wody.  

3. Na początek obejrzycie film „Morze Bałtyckie. Baltic Sea HD” 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZBToEeFrrOk) 

    4.Otwórzcie podręcznik na s.20 – 21 i zapoznajcie się z „Legendą  

        o flądrze”(podręcznik, cz. 4, s. 20–21) 

 
Zastanówcie się: 

- Co wydarzyło się pewnego razu w Bałtyku? 

- Jak zachowała się flądra? 

- Kto został królem ryb? 

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


- Jakie cechy powinien mieć dobry przywódca? 

5. Ułóżcie odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym tekstem  

w ćwiczeniu zintegrowanym na s. 15.(zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 15) 

6. W ćwiczeniu 2 ze s. 15 zapiszcie przymiotniki opisujące flądrę. (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 2, s. 15) 

7.  Wykonajcie teraz ćwiczenie 3 ze s. 15 (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, ćw. 3, s. 15) 

8. Wolną chwilą poćwiczcie czytanie tekstu legendy zaznaczonego 

fioletowym kolorem. 

9. Pora na rozwiązanie krzyżówki ze s. 16. Postarajcie się rozwiązać ją 

samodzielnie, a następnie uzupełnijcie hasło. (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 16)  

(port, okręt, sztorm, wyspa, jacht, flądra, sieci, wiatr, łódź, łowisko)  
Ten przyjaciół zyskuje, kto innych dobrze traktuje.   

10.  Wykonajcie teraz polecenie 2 i 3 ze s. 16. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, ćw. 2, 3, s. 16)  

Ćw. 2.Pamiętajcie o końcówce „ ę” w 1.osobie liczby pojedynczej,  

np. ja rysuję  

Ćw.3. Przypomnijcie sobie zasady pisowni wyrazów z rz, ó, ż 

wymiennym. W wymienionych wyrazach  rz wymienia się na r,  

ó wymienia się na o, a ż wymienia się na g. 

11. * Zadanie dla chętnych. Nadajcie inny tytuł legendzie i zilustrujcie ją 

na kartce z bloku wyklejanką  z cekinów, kolorowych papierków  

po cukierkach lub plasteliny.  

12.  Przeczytajcie ciekawostkę o flądrze na s. 21 w podręczniku.  

- Czym różni się ona od innych ryb? 

13.  Znajdźcie na mapie Polski nazwy miejscowości wymienione  

w legendzie (podręcznik, cz. 4, ćw. 9, s. 21) 

 



14.  Obejrzyjcie film pt. : „Piosenki dla dzieci – miasto Gdańsk”. 

              https://www.youtube.com/watch?v=nBwIRGh6NN8 

15. Wiem, że lubicie doświadczenia. W czasie wolnym przeprowadźcie 

doświadczenia z wykorzystaniem wody ze s. 22, 23 z podręcznika  

i z ćwiczenia zintegrowanego na ze s. 17.  

16.  Pora na ruch. Dziś wykonajcie po 20 razy swoje ulubione ćwiczenia. 

Pamiętajcie, żeby robić rozgrzewkę wszystkich partii ciała.  

17.  Przechodzimy do matematyki. Wykonamy ćwiczenia ze s. 14 i 15. 

(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 2, s. 14, ćw. 1, 2, s. 15) 

Ćw. 1.s.14.  

Przy każdym działaniu znajduje się konkretny rysunek. Obliczcie 

działanie, odnajdźcie jego wynik w krzyżówce i wpiszcie nazwę rysunku 

w miejscu, które wskazuje liczba będąca wynikiem.  

Np. 60 – 2 = 58 ( truskawki) Szukamy liczby 58 i obok niej wpisujemy 

wyraz „truskawki”. Tak samo postępujemy z następnymi działaniami. 

Ćw. 2.s. 14.  

 Ile wynosi budżet Iwony? 2 x 20 + 2 x 10 + 3 x 2 + 2 x 1 =….. 

Pamiętajcie, że najpierw mnożymy, a potem dodajemy. 

 Ile jej zostało pieniędzy? 

…… - 56  = …… 

         Ćw. 1.s. 15 

Przyjrzyjcie się dokładnie cenom produktów i oszacujcie wstępnie, 

co ogrodnik może kupić za 89 zł. Jeżeli cena jest skreślona, 

popatrzcie na cenę promocyjną znajdującą się na górze produktu.  

          Ćw. 2.s.15  

 Ile jest znaczków w kopercie? 

48 – 12 =…… 

 Gdzie jest więcej znaczków? O ile więcej? 

36 – 12 = …. 

 Ile teraz ma wszystkich znaczków? 

36 + 5 + 12 + 5 = ………. 

Ułatwiamy obliczenie : 36 + 12 + (5 + 5) = 48 + 10 =  

18.  Dla ciekawych polecam legendę pt. „Lwy gdańskie”. 

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

                                             Do zobaczenia w czwartek. Miłej pracy! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nBwIRGh6NN8
https://www.youtube.com/watch?v=LeXrsoioSQU

