
HUMANISTA 

Klasy II-III 

 
 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE 

 

Zadanie 1 

Ułóż krótką rymowankę o swojej klasie. Wykonaj do niej rysunek. 

 

Zadanie 2 

Napisz list do rówieśnika uczącego się w innym kraju. Opowiedz mu o naszej szkole i panujących 

w niej zwyczajach. 

 

Zadanie 3 

Ułóż krótki tekst zawierający wyrazy rozpoczynające się na wybraną przez Ciebie literę. 

 

Zadanie 4 

Odwiedź co najmniej trzy miejsca związane z warszawskimi legendami. Stwórz album z rysunkami 

lub zdjęciami przedstawiającymi to, co widziałeś wraz z informacjami, jakiej legendy to dotyczy. 

Opowiedz jedną z legend swojej klasie. 

 

Zadanie 5 

Stwórz słowniczek teatralny, w którym wyjaśnisz co najmniej osiem pojęć związanych z teatrem. 

Do każdego wytłumaczonego wyrazu narysuj obrazek. 

 

ZADANIA DO WYBORU 

 

Zadanie 1 

Wykonaj pięć rysunków przedstawiających wyrazy zawierające jakąś trudność ortograficzną. 

 

Zadanie 2 

Przedstaw w swojej klasie co najmniej trzy gry lub zabawy, które doskonalą zdolności językowe, 

ćwiczą ortografię, poszerzają słownictwo. Zagraj w nie ze swoimi kolegami i koleżankami w 

świetlicy. 

 

Zadanie 3 

Ułóż zadanie dla ucznia drugiej lub trzeciej klasy starającego się o Odznakę Humanisty. Kto wie, 

może wykorzystamy je podczas kolejnej Akademii Zaruskiego? 

 

Zadanie 4 

Weź udział w którymś ze szkolnych konkursów recytatorskich: Małej Syrence lub Wierszykach 

łamiących języki. Postaraj się, aby Twoja recytacja była staranna i przemyślana. 

 

Zadanie 5 

Wybierz się na co najmniej dwa wybrane przez siebie przedstawienia. Przygotuj plakat na ich temat 

zachęcający inne dzieci do obejrzenia polecanych przez Ciebie sztuk. 

 

Zadanie 6 

Stwórz zakładkę  z bohaterem książki, która Ci się podobała. Na jej odwrocie napisz, jak wybrany 

przez Ciebie bohater się nazywa i z jakiego dzieła pochodzi. 

 



Zadanie 7 

Wymyśl i napisz co najmniej pięć haseł przekonujących innych, że warto czytać książki. 

Zaprezentuj je w klasie. 

 

 

Zadanie 8 

Zaproponuj trzy inne tytuły dla książek, które już istnieją. Zaprojektuj nową okładkę jednej z nich, 

na której napiszesz wymyślony przez siebie tytuł. 

 

Zadanie 9 

Wykonaj zaproszenie na szkolne przedstawienie. Pamiętaj, aby zawrzeć na nim potrzebne 

informacje dotyczące tytułu sztuki, aktorów oraz miejsca, terminu i godziny spektaklu. 

 

Zadanie 10 

Wymyśl inne zakończenie książki, którą znasz i opowiedz o nim w klasie. Co musiałoby się 

zmienić, żeby historia skończyła się inaczej? 
 


