
KLASA 2 
09.06 wtorek 

EDUKACJA POLONISTYCZA 
Zasada ortograficzna 

Po spółgłoskach 

 p, b, t, d, k, g, ch, w, j,  

piszemy rz 
1. Wykonaj zadania w ćwiczeniach cz. 4   str. 28 i 29 

Zad. 1  

Uzupełnij wyrazy spółgłoskami p, b, t, d, k, g, ch, w, j 

Pokoloruj wg kodu.(dla chętnych)  

Zad. 2  

Odczytaj wyrazy w lustrzanym odbiciu.  

Zad. 3  

Zaznacz spółgłoski którymi różnią się podane pary wyrazów. Uzupełnij zasadę 

ortograficzną. 

Zad. 4  

Połącz każdego chłopca z odpowiednim obrazkiem. W nazwie tego obrazka 

występuje przed rz taka sama spółgłoska jak w imieniu chłopca.  

 

2. Przeczytaj: 

Źródło: wikipedia.pl 



Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody o 

szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 

historycznej lub krajobrazowej oraz wyróżniającymi je wśród 

innych tworów, okazałych  rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 

rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 

jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  

Pomniki przyrody są pod ochroną.  

http://scholaris.pl/zasob/50317?tid%5B%5D=16&eid%5B%5D=POCZ&sid%5B%5D=PRZYR2&bid=6&ii

d=0&api= 

Parki narodowe 

Park narodowy –  jedna z form ochrony przyrody w Polsce, obszar 

wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 

społecznymi, kul turowymi i  edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej 

niż 1000  ha, na którym ochronie podlega cała  przyroda oraz 

walory krajobrazowe.  

Park narodowy tworzy się  w celu zachowania różnorodności  przyrody 

nieożywionej i  walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu 

zasobów i  składników przyrody oraz odtworzenia  siedlisk  

przyrodniczych, siedl isk  rośl in , siedl isk zwierząt  lub siedlisk grzybów.  

 

http://scholaris.pl/zasob/50317?tid%5B%5D=16&eid%5B%5D=POCZ&sid%5B%5D=PRZYR2&bid=6&iid=0&api=
http://scholaris.pl/zasob/50317?tid%5B%5D=16&eid%5B%5D=POCZ&sid%5B%5D=PRZYR2&bid=6&iid=0&api=
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajobraz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna


 

Obraz: https://dpn.pl/inne-parki 

 

W POLSCE MAMY 23 PARKI NARODOWE.  

https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk - Polskie Parki Narodowe - Po co istnieją? 

 

Poobserwuj:   

Białowieskie żubry na żywo w transmisji Lasów Państwowych – 

kamera online 
http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline 

GNIAZDO SOKOŁA: TRZEBIEŻ - 2020 

http://webcam.peregrinus.pl/pl/trzebiez 

Dziki i inne 

Paśnik w Nadleśnictwie Strzałowo 

Dziki najczęściej można obserwować w godzinach wieczornych i nocnych, za 

dnia pojawiają się inne zwierzęta. 

https://dpn.pl/inne-parki
https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk
http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline
http://webcam.peregrinus.pl/pl/trzebiez


http://www.strzalowo.eu/ 

3. Segregacja śmieci:  

http://scholaris.pl/resources/run/id/49420 

http://scholaris.pl/resources/run/id/103699 

4. Po wykonaniu zadań wejdź na 
https://www.liveworksheets.com/workbooks/ 

Czeka tam na Ciebie sprawdzian umiejętności z języka 

polskiego.  

W zadaniu 8 połącz linią pary.  

 

Powodzenia!  
Joanna Hasior   
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