
16.03.2020 r. 

Zadania do wykonania 

1. Przeczytaj wiersz pt. ,, O dwuznaku lubiącym niektóre spółgłoski” i odgadnij jaki to 

dwuznak. 

,,O dwuznaku lubiącym niektóre spółgłoski” 

Brzeg, brzask, brzoza ma ten znak, 

chrzest, chrzan, chrząszcz też piszcie tak. 

Ma go drzazga, drzemka, drzwi, 

w grządce, w grzybie także tkwi. 

Do spojrzenia także wbiegł. 

Wcisnął się w krzak, krzyk i skrzek. 

W pszczole i pszenicy znikł. 

Ty go w wyraz wpiszesz w mig. 
                                      Witold Gawdzik 

 

2. Wyszukaj w wierszu i napisz  wyrazy z rz po spółgłoskach: 

rz po b –  

rz po d – 

rz po g -  

rz po ch - 

rz po k -  

rz po j –  

 
3. Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej, napisz je w zeszycie i wykonaj ilustrację. Zwróć 

uwagę na wyrazy, w których po spółgłosce p piszemy sz. 

 

         latają          nad              pszczółki                pszenicą.         Małe   

 

4. Dopisz wyrazy według wzoru.  

morze, bo morski 

mierzy, bo  

dobrze, bo  

dworzec, bo na  

wierzyć, bo  
 

5. Odgadnij, kim są te osoby.  Nazwy zawodów wpisz do zeszytu.  

Temperaturę zawsze zmierzy,                                           Ten pan pyszny obiad  gotuje, 
wypisze lekarstwa jak należy.                                              smakołykami nas częstuje. 
 
 



Pyszny chleb wypieka.                                                         Miele mąkę w młynie przez dzień cały 
Ten pan to…………………..                                                     i dlatego jest zawsze biały. 
 

                                   Pamiętaj!  

Rz piszemy: 

 gdy wymienia się na r, 

 w  wyrazach zakończonych: -arz, -erz, 

 po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w, 

             wyjątki: kształt, pszczoła, pszenica. 

 

17.03.2020 r. 

Zadania do wykonania 

1. Przeczytaj fragment wiersza pt. ,,Tresura kota”. 

,,Tresura kota” 

Jeśli przyjdzie ci ochota, 

aby wytresować kota, 

to wyniki tej tresury 

łatwo jest przewidzieć z góry. 

 

Twój kot, jeśli mu się zachce, 

będzie chrapał na kanapce, 

ale gdy poczuje zapał, 

to ją będzie gryzł i drapał. 

 

Pac! Pac! Pacnie łapką kwiatki 

i postrąca z kwiatków płatki, 

potem sprawdzi, co jest w szklance, 

lub zawiśnie na firance. 

 

Będzie wdzięczył się i mruczał 

albo fukał, gryzł i buczał, 

jeśli na to ma ochotę. 

I tak to już bywa z kotem… 
                           Małgorzata Strzałkowska 

 

2. Na podstawie wiersza  uzupełnij  podane zdania nazwami czynności, które 

będzie wykonywał kot. Przepisz zdania do zeszytu. 

 



Kot będzie                          na kanapce. 

Gdy poczuje zapał będzie ją                             i   . 

                          z kwiatków płatki.                                        na firance. 

Będzie wdzięczył się i                              albo                                           , 

                                    i   . 

 

3. Jak powinniśmy się opiekować naszymi pupilami?  Wybierz  właściwą 

czynność i przepisz zdania do zeszytu. 

 

Dobry opiekun ………………………………………   posłanie swojego pupila. 

                               sprząta           nie sprząta 

 

……………………………………………się z nim bawić. 

Lubi            nie lubi 

 

…………………………………………………go słodyczami. 

Karmi         nie karmi 

 

………………………………………………wobec niego przemocy. 

Używa           nie używa 

 

4. Utwórz liczbę mnogą od podanych rzeczowników. 

wąż -                            

mucha -                      

chomik -                    

żółw -  

papużka -  

zwierzę - 
5. Zaznacz czy  wyraz w chmurce jest czasownikiem czy rzeczownikiem. 

http://pisupisu.pl/klasa2/rzeczownik-czy-czasownik  

 

 

 

 

http://pisupisu.pl/klasa2/rzeczownik-czy-czasownik

