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PRACA DOMOWA DLA KLASY IIC NA 28.04.( WTOREK) 

 Temat : Plecak pełen sztuki. 

Witam Was kolorowo. Wiosna przyszła do nas z muzyką Chopina,  

z kolorami ciepłymi i zimnymi, a dziś zabierze nas na południe Polski  

do Wrocławia. 

Poćwiczymy też tabliczkę mnożenia. Pora zacząć pracę.  

Przygotujcie: 

 

 Podręcznik część 3 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Ćwiczenie do matematyki 

 Zeszyt do języka polskiego 

 Mapę Polski 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Góra – dół” 

Popatrzcie  na sufit. Nie ruszając głową, kierujcie wzrok przed siebie,  

a następnie patrzcie na podłogę. Po chwili ponownie przed siebie i na 

sufit. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem 

Pokażcie za pomocą dłoni, jak należy wykonać tę czynność:  

– wałkowanie ciasta, 

– przykręcanie śrubki,  

– nawlekanie igły,  

– wkręcanie żarówki,  

– krojenie chleba,  

– lepienie pierogów. 

3. Popatrzcie na obrazek poniżej.  

 
- Co on przedstawia? Za chwilę dowiecie się, dlaczego akurat 

zamieściłam taki rysunek? 
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1. Otwórzcie podręcznik na s.66 i zapoznajcie się z opowiadaniem 

„Plecak pełen sztuki” (podręcznik, cz. 3, s. 66–67) 

Podczas czytania podkreślcie leciutko ołówkiem nazwy miejsc, które zwiedziły 

dzieci. Następnie odpowiedzcie na pytania : 

– Jakie miasto zwiedzali Janek i Amelka? 

– Kogo tropiły dzieci? 

– Co podczas wycieczki widzieli Janek i Amelka? 

–Która ciekawostka o Wrocławiu przedstawiona przez Janka zainteresowała 

cię najbardziej? Dlaczego? 

– Co przywiózł Janek dzieciom z klasy? 

– Jak sądzisz, dlaczego opowiadanie nosi tytuł „Plecak pełen sztuki”? 

2. Znajdźcie Wrocław i Odrę na mapie Polski (podręcznik, cz. 3, ćw. 4, 

s. 67) 

 
  

3. Obejrzyjcie teraz film o najważniejszych miejscach Wrocławia 

https://www.youtube.com/watch?v=3KYWF13pbv8 

Oto inne propozycje filmów o tym mieście: 

          https://www.youtube.com/watch?v=xYj5vgX_0n0 

          https://www.youtube.com/watch?v=Zyk3tkPNoo0 

 

- Czy Wrocław przypomina Wan trochę Toruń? 

4. Obejrzyjcie obraz „ Bitwa pod Racławicami” w Internecie. 

Robi wrażenie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3KYWF13pbv8
https://www.youtube.com/watch?v=xYj5vgX_0n0
https://www.youtube.com/watch?v=Zyk3tkPNoo0
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5. Odczytajcie ciekawostkę ze s. 67 w podręczniku . (podręcznik, cz. 3, 

ćw. 6, s. 67) 

6. Znajdźcie w tekście z podręcznika wyrazy zapisane  wielką literą  

i pięć z nich przepiszcie starannie i bezbłędnie do zeszytu(podręcznik, 

cz. 3, ćw. 7, s. 67) 

 np. Ola, Odra, Baba Jaga, Sky Tower, „Bitwa pod Racławicami”, Hala Stulecia, 

Wrocławski Teatr Lalek, „Calineczka”. 

-  Dlaczego te wyrazy zapisujemy wielką literą? 

7. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 49 i 50, obejrzyjcie 

ilustracje, odczytajcie informacje prezentowane przez Bratka  

i połączcie obrazki z nazwami muzeów, z których pochodzą. 

Muzeum – miejsce przechowywania dzieł wybitnych artystów (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, s. 49, ćw. 3, s. 50) 

     – Gdzie uczą się młodzi artyści? 

– Gdzie artyści prezentują swoje dzieła? 

– W jakim miejscu umieszczane są dzieła wybitnych artystów? 

– W jakim miejscu znajdują się dzieci na ilustracji? 

  

8. Zredagujcie  opis  rzeźby. Przyglądając się ilustracji ułóżcie 

odpowiedzi na pytania. Następnie w zeszycie sporządźcie opis rzeźby 

poznańskiego krasnala podobny do wykonanego w zeszycie ćwiczeń. 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 50) 

9. Pora na ćwiczenia ruchowe. Dziś ćwiczymy siłę i sprawność. 

Zaczynamy! 

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

 
.  

10. Teraz nasz ulubiona matematyka. Będziemy usprawniać tabliczkę 

mnożenia. Otwórzcie ćwiczenie na s. 33 i s. 34. 

Wykonajcie samodzielnie zadania z tych stron, a potem sprawdźcie 

wyniki. Powodzenia! 

 (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1,2,3,4  s. 33 i ćw. 1,2,3,4,5 

s.34) 

Sprawdzamy! 

https://www.youtube.com/watch?v=tJhmUawhHbA
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Ćw.1.s. 33  

21 : 3 = 

Napełnił sokiem … dzbanków. 

Ćw.2 s. 33 

Ile waży Iwona? 60 – 30 = ….. 

Ile waży Liliana? 30 : 2 = ……. 

Ćw.4. s.33 

….. x 3 = 18, czyli 18 : 3 =…… 

Ćw.1. s. 34 

Pamiętajcie, że najpierw dzielimy! 

40 kg + 40 kg : 2= 40 kg +……= 

Ćw.2. s. 34 

Pamiętajcie, że w mnożeniu przez zero wynik zawsze wynosi 0. 

Ćw. 3. s.34 

20 + 33 = 53 

33 + 7 = 40 itd., czyli 53 + 40 =….. 

Ćw.5 s. 34 

Pamiętajcie, że liczby z górnej części tabelki mnożymy przez 5, a liczby z dołu dzielimy 

przez 5. 

 

 

11. * Zdania dla chętnych o podwyższonym stopniu trudności (zeszyt 

ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 2, 3, s. 72) 

 

 

 

 

Wspaniałych efektów pracy! 


