
Praca domowa dla klasy 2c na 28.05. ( czwartek) 

Temat dnia: Wprawki Ortograffki - wyrazy z ch niewymiennym. 

 

Dzień dobry moi Mili. Dziś dzień z ortografią. Utrwalimy pisownię 

wyrazów z ch niewymiennym i będziemy doskonalić rozwiązywanie zadań 

tekstowych w zakresie 100. Życzę Wam miłej pracy! 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI CZĘŚĆ 4. 

 ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

 
1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Narysuj czerwone 

wstążeczki”  

Z zamkniętymi powiekami „narysujcie” od lewej do prawej strony trzy 

czerwone wstążeczki. Pomrugajcie powiekami i otwórzcie oczy.  

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Chód pieska” 

Naśladujcie rękoma chód pieska, naciskając biurko raz mocno, a raz 

lekko. 

3. Na stronie 24 i 25 w podręczniku czeka na Was biwakowa kraina 

Ortograffków. Przyjrzyjcie się dokładnie ilustracji, opowiedzcie 

domownikom, co na niej się dzieje i wymyślcie  do niej 

tytuł.(podręcznik, cz. 4, ćw. 1, 2, s. 24) 

 - W jaki sposób chłopcy i dziewczęta spędzają czas na biwaku nad brzegiem 

jeziora? 

4. Przeczytajcie etykiety z polecenia 3. na s.24. (podręcznik, cz. 4, ćw. 

3, s. 24) 

         - Co je łączy? 

         - Które z nich możecie wykorzystać do opisania ilustracji? 

-  



  

5. Wyszukajcie w wypowiedziach na ilustracji wyrazy z ch i zapiszcie 

je w zeszycie do języka polskiego, a potem rozwiążcie rebusy.  

(podręcznik, cz. 4, ćw. 4, 5 s. 25) 
Podpowiedź: na ilustracji, w chmurkach jest 21wyrazów z ch. 

6. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 18 i wykonajcie ćw. 1, 2, 3. 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, 2, 3 s. 18) 

Ćw.1.s. 18 Należy odczytać wyrazy od tyłu np.hcud – duch. Pamiętajcie, że wszystkie te wyrazy 

piszemy przez ch. 

Ćw.2.s.18 Ułóżcie i zapiszcie zdania z wyrazami z ch, pamiętając, że zdanie                    

oznajmujące rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką. 

Ćw. 3. s. 18. Przeczytajcie uważnie rzeczowniki po lewej i po prawej stronie, a następnie 

uzupełnijcie zdania pod spodem wyrazami: mnogiej ( więcej niż jeden), pojedynczej ( jeden). 

7. Przechodzimy sprawnie na s. 19 w ćwiczeniu zintegrowanym.  

Wykonajcie ćw. 1 i 2. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 

4, ćw. 1, 2, s. 19).  

Ćw. 1.s.19 Pamiętajcie o wielkiej literze na początku zdania! 

8. * Praca dla chętnych – ćw. 1 i 2 ze s.20 (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, 2, s. 20).  

9. Teraz zaśpiewajcie piosenkę pt. : „Kochana mamo!”  

z akompaniamentem perkusyjnym,  używając do tego 

instrumentów znajdujących się w domu np. metalowych łyżek, 

pokrywek, pojemników z kaszą, ryżem itp. 

10. Czas na matematykę. Otwórzcie ćwiczenie na s. 16  i wykonajcie 

zad. 1. i 2. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 2 s. 16) 

Zad.1.s.16. W zadaniu podana jest cena 5 czapeczek i 10 balonów,  

a nie cena pojedynczych czapeczek i balonów, czyli 5 czapeczek kosztuje 12 zł, a 

10 balonów 6 zł. 

Zad.2.s.16 Czytajcie uważnie, wykonujcie po kolei obliczenia i od razu łączcie 

dzieci z tym, co kupiły. 

11. Na zakończenie wykonajcie zadania ze s. 17 w ćwiczeniu do 

matematyki.  (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 2 s. 17) 
Ćw. 1., s. 17. Najpierw obliczcie wyniki , napiszcie je nad działaniami i dopiero 

porównajcie, wpisując znak: <,>, =. 

               Ćw. 2., s. 17.. Było dwoje rodziców i dwoje dzieci, a więc ceny z tabelki musimy pomnożyć              

przez dwa. 

 

 

 

 

 



 rodzice dzieci 

bilety wstępu 2 x 15zł =  2 x 10 zł = 

wypożyczenie 

obuwia 

2 x …. = 2 x …. = 

soki 2 x … = 2 x …. = 

razem   

.  

Jutro już piątek, weekendu początek. 

 


