
Praca domowa dla klasy 2c na 4.06. ( czwartek )  

Temat dnia: Poznajemy ciekawostki o ptakach. Orzeł bielik.  

 

To już czwartek. Ostatnio mówiliśmy o emocjach, które cały czas 

towarzyszą człowiekowi. Odczuwamy radość, smutek, strach czy też złość. 

Mamy do tego prawo. Pamiętajmy jednak, żeby odczuwając je nikogo nie 

krzywdzić. Wiemy, że zwierzęta też mają emocje. Ciekawa jestem, jakie 

emocje wywołują w Was ptaki? Dziś poznamy o nich ciekawostki. Dowiemy 

się, do czego służą im poszczególne części ciała oraz, jak przystosowały się 

do otoczenia. Będziemy też dokonywać obliczeń zegarowych, 

kalendarzowych i pieniężnych. Pora zacząć. Życzę Wam miłej pracy. 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 4. 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE CZĘŚĆ 4. 

 ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI CZĘŚĆ 4. 

 PAPIER KOLOROWY, KLEJ, NOŻYCZKI 

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

Patrzcie na sufit. Nie ruszając głową, skierujcie wzrok przed siebie, a następnie 

patrzcie na podłogę. Po chwili ponownie przed siebie i na sufit. 

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Po kolei” 

Zginajcie palce, a następnie pojedynczo je rozprostowujcie, zaczynając  

od prawej, a kończąc na lewej ręce. 

3. Na początek obejrzycie film o ptakach mieszkających w mieście. 

https://www.youtube.com/watch?v=gjLfDo2YsGE 

Spróbujcie wymienić ptaki, które pojawiły się w filmie. 

https://www.youtube.com/watch?v=gjLfDo2YsGE


4. Teraz otwórzcie podręcznik na s. 40 -41 i zapoznajcie się  z tekstem  

na temat zwyczajów lęgowych niektórych gatunków 

ptaków(podręcznik, cz. 4, s. 40–41) 

-Jakie gatunki ptaków udało Wam się zaobserwować podczas wypraw do parku, 

do lasu lub na łąkę? 

- Która informacja dotycząca ptaków spodobała Wam się najbardziej? 

- Gdzie ptaki budują swoje gniazda?. 

5. Przyjrzyjcie się budowie ciała ptaka w podręczniku na s. 41. 

Zapamiętajcie, do czego służą ptakom skrzydła, pióra i dziób.  

6. Wyszukajcie informacje o ptakach, które nie potrafią latać,  napiszcie  

o jednym z nich kilka zdań w zeszycie do języka polskiego (np. pingwin, 

kazuar, struś, kiwi, nandu).Możecie też go narysować. 

7. Przeczytajcie teraz uważnie tekst z ćw. 1 na s. 31 w ćwiczeniu 

zintegrowanym i na jego podstawie uzupełnijcie ćw. 2 (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, 2 s. 31) 

8. Na stronie 32 wykonajcie ćw. 1 lub 2. Możecie narysować historyjkę 

obrazkową o wybranym ptaku i jego gnieździe, a potem napisać na jej 

podstawie krótkie opowiadanie lub na podstawie zdjęcia  

i zgromadzonego słownictwa opisać jaskółkę dymówkę.  

W opowiadaniu możecie użyć podanych wyrazów: najpierw, potem,  

w pewnej chwili, następnie, później, po pewnym czasie, na koniec. (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1 lub 2 s. 32) 

DLA CIEKAWYCH 

 
 

Czy wiecie, że kowalik zwyczajny potrafi chodzić po drzewie głową  

w dół? Widzimy to na powyższym zdjęciu. Jest też bardzo sprytnym 

ptakiem, gdyż gromadzi zebrane prze siebie nasiona w dziobie, po kilka 

sztuk i ukrywa je  pod korą drzew, żeby w razie głodu mieć zapasy.  

9. Czy potraficie, na podstawie zgromadzonej wiedzy wyodrębnić cechy 

ptaków? 



 

Cechy ptaków: 

 
 

 

– mają ciało pokryte piórami, 

– posiadają skrzydła, 

– większość z ptaków potrafi latać, 

– gruczoł kuprowy wykorzystują do natłuszczania piór, 

– mają dziób i pazury (szpony), 

– zakładają gniazda ( oprócz kukułki) 

– składają i wysiadują jaja. 

 

 

10. Wiemy już doskonale, ze symbolem naszego kraju jest orzeł bielik 

Otwórzcie podręcznik na s. 42 – 43 i zapoznajcie się z tekstem  

jego ochronie lub wysłuchajcie tego tekstu czytanego przeze mnie  

na klasowej grupie FB(podręcznik, cz. 4, s. 42–43) 

– Dlaczego powstał Komitet Ochrony Orłów? 

– Czym się zajmuje ta organizacja? 

– Jak sądzisz, dlaczego tak ważna jest ochrona zagrożonych gatunków 

ptaków? 

– Jak twoim zdaniem można jeszcze pomagać zagrożonym gatunkom 

ptaków? 

– Na podstawie tekstu powiedz, czy zachowanie ludzi wobec ptaków było 

odpowiednie? Uzasadnij swoją wypowiedź. 

– Jak rozumiesz słowa: „ludzie oddani  przyrodzie”? 

– Czy takimi osobami mogą być dzieci? Uzasadnij swoją wypowiedź. 

11. Obejrzyjcie  film o orle bieliku – „Bieliki na Stawach 

Milickich”(https://www.youtube.com/watch?v=Pe7ZidcCx_U) 

.  

https://www.youtube.com/watch?v=Pe7ZidcCx_U


Orzeł bielik jest potężnym ptakiem drapieżnym. Ma doskonały wzrok i osiąga 

dużą prędkość w locie. Często patroluje swój rewir w poszukiwaniu zdobyczy. 

Jego ciało jest pokryte ciemnymi piórami. Tylko głowa jest biała. Dziób bielika 

jest duży i ostro zakończony, a potężne szpony są postrachem okolicznej 

zwierzyny. Ze względu na cechy, jakie mu przypisywano (siła, duma, 

niezależność), jego wizerunek został umieszczony w naszym państwowym 

godle.  

12.  Powracamy do ćwiczenia zintegrowanego na s. 33. Wykonajcie ćw. 1, 2 

i 3. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, 2, 3 s. 33) 

13.  Pora na matematykę. Otwórzcie ćwiczenie do matematyki na s. 26 i 27 

i samodzielnie wykonajcie wszystkie zadania. Róbcie to uważnie. 

Ćw.1.s.26 Zwróćcie uwagę, który spektakl lub film zaczyna się co najmniej o 10.00, 

ale nie może się zacząć o 12.00. Jest kilka możliwości. W kinie „Stokrotka” mogą to być, 

do wyboru, trzy filmy, w teatrze dwa spektakle. 

 Skoro Kasia wsiadła do autobusu o 10.30, a dotarcie na miejsce zajmuje jej 25 

min + 5min, to istnieje tylko jedno możliwe rozwiązanie.  

 Tu musicie od 12.30 odjąć czas potrzebny na dotarcie do szkoły z kina lub  

z teatru i otrzymacie godzinę zakończenia wybranego filmu lub spektaklu. 

       Ćw.2.s. 26 Odczytajcie dokładnie aktualną datę i porównajcie z nią dzień, miesiąc 

 i rok  wydarzeń, które już się odbyły. 

Ćw.1.s.27 Przypominam, że różnica to wynik odejmowania, a suma to wynik 

dodawania.  

Ćw.2. s. 27 Musicie najpierw obliczyć sumę chłopców i dziewcząt, a następnie podzielić ją 

przez liczbę siedzeń w jednym rzędzie. 

14.Na zakończenie proponuję pracę „Jak zrobić ptaka z papieru?” 

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

Możecie też wykonać puzzle przedstawiające ptaka. Najpierw ładnie 

narysować lub namalować go na sztywnej kartce, a gdy wyschnie pociąć ją 

na kilkanaście kawałków i zabawa z domownikami gotowa! 

15.*Praca dla chętnych – ćw.1 s. 28 i ćw.1, 2, 3 s. 67.  

Radosnego dnia! Dziękuję Wam za sumienną pracę! 

 

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

