
Praca domowa dla klasy 2c na 30.04. (czwartek) 

Temat dnia: Co to jest słuchowisko radiowe? Jak powstaje? 

 

Dzień dobry ostatniego dnia kwietnia. Jutro 1maja, dzień wolny od pracy. 

Spotkamy się dopiero w poniedziałek. Wczoraj odbyliśmy spacer  

po muzeum, a dziś dowiemy się, jak powstaje słuchowisko radiowe.  

Życzę Wam miłej pracy. 

Przygotujcie: 

 Podręcznik część 3 

 Ćwiczenie zintegrowane  

 Ćwiczenie do matematyki 

1. Zabawa na powitanie „Może pokrzyczymy?” 

Kucnijcie i skulcie się. Stopniowo zacznijcie cicho mruczeć  i podnosić się, 

natężając głos. Powoli wyprostujcie się, stańcie w pozycji pionowej, a ręce 

unieście wysoko do góry. Po chwili, kiedy są będziecie całkowicie 

wyprostowani, podskakujcie i krzyczcie głośno – jakiś wyraz lub nie używając 

słów. Starajcie się wszystko robić w tym samym tempie. Zabawę możecie 

powtórzyć 2-3 razy. 

2. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Śledź maskotkę” 

– Weźcie do ręki dowolną maskotkę. Stańcie swobodnie i trzymajcie ją 

przed sobą, na wysokości oczu. Rysujcie nią powoli linie: najpierw z lewej 

strony do prawej i odwrotnie, a potem w górę i na dół oraz z dołu do 

góry. Możecie narysować też duże koło i tor ósemki. Uważnie patrzcie na 

poruszającą się maskotkę, nie ruszając głową. Każdy cykl ruchu 

zakończcie spojrzeniem przed siebie w dal. 

          Kontynuujcie przez ok. minutę. 

3. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Żaróweczki” 

– Wstańcie. Weźcie do ręki tę samą maskotkę. Zamknijcie oczy i wyobraźcie 

sobie, że musicie wspólnie z nią wkręcić żaróweczki – najpierw wkręcacie 

je nad waszymi głowami, następnie przed sobą – na wysokości waszej 

klatki piersiowej, a na końcu – wkręcacie je w podłogę. Raz róbcie to 

bardzo wolno, a raz bardzo szybko. 

 



 

 

4. Posłuchajcie mojego ulubionego wiersza Juliana Tuwima pt. „Ptasie 

radio” w wykonaniu cudownej, nieżyjącej już, aktorki Ireny 

Kwiatkowskiej. Przyjrzyjcie się, jak wygląda radio, które miałam w swoim 

domu, gdy byłam w Waszym wieku. 

https://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4 

Prawda, że cudownie się słuchało? Kiedy byłam małą dziewczynką nie było 

Internetu, nawet nie mieliśmy w domu telefonu, ale było radio i adapter  

na płyty winylowe oraz szczyt techniki, czyli czarno-biały telewizor. Często 

słuchałam radia i słuchowisk radiowych dla dzieci. Żeby powstało takie 

słuchowisko, potrzeba pracy wielu ludzi. 

    

 

4. Otwórzcie podręcznik na s. 71 i przeczytajcie tekst o słuchowisku 

radiowym, żeby poznać etapy powstawania słuchowiska i osoby 

zaangażowane do pracy. Postarajcie się dobrze je zapamiętać. Podręcznik, 

cz. 3, ćw. 1, s. 71 

5. Teraz na podstawie zdobytej wiedzy uzupełnijcie ćw.2 ze s. 54. Zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 54 

Ponumerujcie kolejne etapy powstawania słuchowiska: 

–Napisanie scenariusza 1 

–Dobranie aktorów przez reżysera 2 

–Nauka ról przez aktorów 3  

–Nagranie aktorów 4 

–Dodanie muzyki i dźwięków do wydarzeń 5 

–Praca realizatora dźwięku 6 

–Nadanie audycji 7 

5. Kolej na wyszukiwanie części mowy w ćw.1 ze s. 54.(zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 54) 

Przypomnijmy sobie: 

 Rzeczowniki –Kto? Co? 

 Czasowniki – Co robi? Co się z kimś lub czymś dzieje? 

 Przymiotniki – Jaki? Jaka? Jakie? 

Zamalujcie czasowniki na pomarańczowo, rzeczowniki na niebiesko,  

a przymiotniki na zielono. 

https://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4


6. Oceńcie, który etap przygotowania słuchowiska jest dla Was 

najciekawszy i wykonajcie ćw. 3 ze s. 54 (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 54) 

7. Przypomnijcie sobie z poprzednich zajęć, jakie wyrazy z ó 

niewymiennym zapamiętaliście i wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 ze s. 52. 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 52) 

Ćw. 1. Połączcie obrazki z ich nazwami i podkreślcie ó w każdej nazwie 

zwierzęcia. Bratek przypomina, że wyrazy te zawierają ó niewymienne i ich 

pisownię należy zapamiętać. 

Ćw. 2. Podkreślcie wyrazy z ó niewymiennym. 

8. Teraz wykonajcie kilka dowolnych ćwiczeń gimnastycznych. 

9. Otwórzcie ćwiczenie do matematyki na s. 40 i w dalszym ciągu 

będziemy sprawdzać, jak rosną liczby w mnożeniu?(zeszyt ćwiczeń – 

matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3 s. 39, ćw. 1, 2, s. 40) 

Ćw. 1., s. 39. Uzupełnijcie tabelki odpowiednimi liczbami. 

Ćw. 2., s. 39. Pomnóżcie i połączcie działania z wynikami większymi o 2. (2 ∙ 0 

/ 2 ∙ 1 / 2 ∙ 2 / 2 ∙3 itd.) 

Ćw. 1., s. 40. Pomnóżcie przez siebie dwie kolejne liczby w każdej ramce i 

zapiszcie wszystkie możliwe działania. 

Ćw. 2., s. 40.Pokolorujcie liczby, które dzielą się przez liczby zapisane w środku 

gwiazdek. 

Ćw. 3., s.40. Dokończcie zdania, wpisując poprawne liczby w kratkach: 

 Kiedy liczbę 30 podzielimy przez 6, to otrzymamy 5. 

 Pomnożone przez siebie liczby 3 i 9 dadzą wynik…. 

 Aby otrzymać wynik 21, należy 7 pomnożyć przez …. 

 Liczbę 20 możemy podzielić przez: 20, …………………….  

 Aby otrzymać wynik 15, możemy pomnożyć przez siebie liczby:………………………... 

 

10.   Powróćmy teraz na s. 39 ćwiczenia do matematyki  i wykonajmy 

ćw. 3. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 3, s. 39) 

Odczytajcie z diagramu, ile jest w kwiaciarni kwiatów każdego rodzaju. 

 

11.* Praca dla chętnych do wyboru: 

 Przygotuj i nagraj dowolne, krótkie słuchowisko dla swoich kolegów  

lub koleżanek. ( Może to być wiersz, fragment książki itp.) 

 Wymyśl wierszyk ortograficzny zawierający jak najwięcej wyrazów z ó. 

                  Wykonane prace prześlij na moją pocztę lub Messengera.  

 

Do zobaczenia w poniedziałek! 


