
Praca domowa dla klasy 2c na 29.04.(Środa)    

Temat: Z wizytą w muzeum. Wprawki Ortograffki: wyrazy  

z ó niewymiennym. Jak rosną liczby w mnożeniu? 

 

Dzień dobry w środku tygodnia. Odbyliśmy wirtualną podróż  

po Wrocławiu i utrwalaliśmy tabliczkę mnożenia do 30. Dziś wybierzemy 

się do muzeum i w dalszym ciągu będziemy mnożyć i dzielić liczby. Pora 

zacząć. Życzę Wam miłej pracy. 

Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3 

 Ćwiczenie zintegrowane 

 Ćwiczenie do matematyki 

 Zeszyt do matematyki 

 Zeszyt do j. polskiego  

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem –ćwiczenie „Oczy szeroko 

zamknięte” 

Usiądźcie wygodnie i ugięte w łokciach ręce oprzyjcie na udach. Jednocześnie 

zamknijcie oczy i zaciśnijcie usta. Po 3-4  szeroko otwórzcie oczy i usta. Kilka 

razy zamrugajcie oczami oraz naprzemiennie zamknijcie i otwórzcie usta.  

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Kopanie łopatkami 

Usiądźcie na podłodze na kolanach i drapcie po wykładzinie, naśladując 

kopanie łopatkami w ziemi. 

Kontynuujcie przez ok. minutę. 

 

3. Otwórzcie podręcznik na s. 68 i zapoznajcie się  z wierszem Danuty 

Wawiłow „Na wystawie”(podręcznik, cz. 3, s. 68, ćw. 1, 2, 3, 7, s. 68) 

Po przeczytaniu go spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- Jaka sytuacja jest przedstawiona w wierszu? 

- Jak zakończył się wiersz? 

- Co przedstawiały obrazy w muzeum? 

4. Teraz zajrzyjcie na s. 131 i 132 w podręczniku i zobaczcie ciekawe muzea  

i znajdujące się w nich eksponaty. 

Podręcznik, cz. 3, ćw. 5, s. 68 oraz s. 131 i 132 

- Jakie znacie muzea i co można w nich podziwiać? 

 Oto niektóre muzea: 

 Muzeum Narodowe w Warszawie 

 Rotunda panoramy Racławickiej we Wrocławiu 

 Muzeum Narodowe w Krakowie 



 Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli 

 Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie 

 
 Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie 

 
 Muzeum Powstania Warszawskiego 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju 

 

 

 
 



 Muzeum Zabawek „Bajka” w Krynicy Zdroju 

 

 
 Muzeum Zegarów w Jędrzejowie i Muzeum Czekolady w Kolonii 

 

  
 

5.Na podstawie informacji z podręcznika wyjaśnimy sobie, co to jest 

portret, martwa natura, scena rodzajowa i pejzaż w malarstwie. 

 Portret  to podobizna, czyli artystyczny wizerunek konkretnej osoby  

lub grupy osób. 

 Autoportret to portret wykonawcy, czyli autora dzieła plastycznego. 

 Martwa natura to kompozycje, zwykle malarskie lub rysunkowe, 

składające się ze stosunkowo niewielkich, nieruchomych, najczęściej 

nieożywionych przedmiotów, dobranych ze względów kompozycyjno-

estetycznych lub symbolicznych. 

 
 

 

 

 

 



 Scena rodzajowa to przedstawiane grupy osób bez upiększeń, podczas 

wykonywania zwykłych czynności. 

 
 Pejzaż to malarstwo przedstawiające krajobraz. 

 
 

6. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s. 51 i rozwiążcie rebusy zwiane  

z dzisiejszym tematem. Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 

1, s. 51(kustosz, wystawa) 

- Kim jest kustosz muzealny? 

Kustosz to pracownik muzeum. 

 7. Teraz przypomnimy sobie, jak należy zachowywać się w muzeum. 

Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 51 

Odczytajcie zdania i zaznaczcie kółkiem tylko te litery, które znajdują się przy 

zdaniach mówiących o tym, jak należy się właściwie zachowywać w muzeum. 

Następnie odczytajcie hasło z zaznaczonych pól: brawo. 

Zapamiętajcie te zasady! 

 

8. Ponownie wracamy do s. 69 w podręczniku. Trochę ortografii. Dziś 

wyrazy z ó niewymiennym. (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 69) 

Uważnie odczytajcie wyrazy, które spotykają na obrazach wiszących w Domu 

Ó. Potem wybierzcie trzy dowolne obrazy. Zapiszcie ich tytuły palcem  

w powietrzu, później na biurku, a następnie zapiszcie je z pamięci w zeszytach  

w linie. 

9.Wykonajcie teraz ćw.2 i 3 z tej samej strony. (podręcznik, cz. 3, ćw. 2, 3, s. 

69) 



Ćw. 2. ( żółty, sójka, górnik, kłódka) 

 

10. Teraz pora na wyrazy z ó wymiennym i niewymiennym(zeszyt ćwiczeń 

– edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 52) 

Wyrazy z ó wymiennym: miód, nóż, stół, wóz, łódka. 

Wyrazy z ó niewymiennym: róża, wiewiórka, ogórek, ołówek, góra. 

11.  W ćw.1 na s. 53 wyszukamy części mowy, podzielimy wyrazy  

na sylaby, głoski i litery(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, 

ćw. 1, s. 53) 

PRZYPOMNIJCIE SOBIE znaczenie określeń: rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik. Następnie zapiszcie podane wyrazy w odpowiednich liniaturach. 

rzeczowniki: król, dziecko, góra 

czasowniki: idzie, rządzi, czaruje 

przymiotniki: wolny, piękna, radosne 

12. *Dla chętnych ćw.2 i 3 ze s. 53.(zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 53) 

13.  Czas na ćwiczenia ruchowe. Dziś poćwiczycie z Hanią, Michałem  

i panem Grzegorzem. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMN4NIHqfck 

14.  Teraz wracamy do matematyki. Otwórzcie podręcznik ma s. 116 

Łamigłówki Bratka – Jak rosną liczby w mnożeniu?(podręcznik, cz. 3, ćw.1, 

2, 3, 4, 5, 6, s. 116) 

Ćw. 1. Czym różnią się od siebie dwa zaprezentowane działania? 

Różnią się tylko kolejnością liczb w działaniach – co nie wpływa na 

wynik. Mnożenie jest przemienne. 

 Czy można otrzymać liczbę 18 w wyniku mnożenia innych liczb niż  

w pokazanych na ilustracji przykładach? 

Można, w wyniku iloczynów 9 ∙ 2, 2 ∙ 9, 1 ∙ 18 lub 18 ∙ 9 

 Zilustrujcie  w podobny sposób mnożenie, którego wynikiem będzie 

liczba 15. 

Uwaga! Wszystkie poniższe zadania można wykonywać w oparciu  

o zamieszczoną w podręczniku tabliczkę mnożenia.  

Ćw. 2. Przyjrzyjcie się tabliczce mnożenia i wyjaśnijcie, w jaki sposób znaleźć 

wynik w tabeli.  

Ćw. 3.Wyszukajcie  w tabeli wyniki mnożenia 4 ∙ 7 i 7 ∙ 4 oraz 5 ∙ 4 i 4 ∙ 5. 

Ćw. 4.i 5. Uważnie przyjrzyjcie się tabeli i odpowiedzcie na pytania. 
Pierwszy ciąg: 6, 14, 22, 24. 

Drugi ciąg: 6, 15, 27. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMN4NIHqfck


Trzeci ciąg: 8, 20, 28. 

Ćw. 6. Uważnie przyjrzyjcie się tabeli i podajcie wyniki mnożenia kolejnych 

cyfr przez 3 i przez 6, a następnie zapiszcie te działania w zeszycie – jedno pod 

drugim wg podanego wzoru: 

1 ∙ 3 =                                          1 ∙6 = 

2 ∙ 3 =                                          2 ∙ 6 =  

3 ∙ 3 =                                          3 ∙ 6 =  

4 ∙ 3 =                                          4 ∙ 6 = 

5 ∙ 3 =                                          5 ∙ 6 =  

I tak dalej. 

Podkreślcie wyniki, które są takie same w obu słupkach i zastanówcie się, 

dlaczego wyniki się powtarzają. 

 

15. Na zakończenie zapraszam Was na wirtualny spacer po Muzeum Iluzji 

w Pradze. Poproście rodziców, aby udostępnili Wam film na naszej 

klasowej grupie FB. 

 

 Miłego oglądania! 

 


