
HUMANISTA  

KLASY II – III 

1. Recytacja dowolnego wiersza Jana Brzechwy (wiersz powinien zawiera minimum 16 

wersów, wymieniasz autora i tytuł wiersza, mówisz  tekst z pamięci, bez pomyłek i 

przekręcania wyrazów, mówisz powoli i wyraźnie, robisz przerwy na oddech zgodnie 

ze znakami interpunkcyjnymi,  modelujesz odpowiednio głos). Wykonaj ilustrację na 

kartce formatu A4 do recytowanego przez ciebie wiersza. 

2. Napisz w programie word opowiadanie pt. „Moja najciekawsza przygoda”. 

Poszczególne części opowiadania napisz równymi kolorami.  

3. Wymyśl, zapisz i powiedz przed koleżankami i kolegami rymowany wierszyk o swojej 

szkole lub jej patronie. Pamiętaj, żeby był on przemyślany. (Wiersz powinien zawierać 

minimum 10 wersów, kartka z bloku technicznego, format A4). 

4. Stwórz album z ośmioma autorami książek dla dzieci. Twój album powinien zawierać 

ozdobioną stronę tytułową, zdjęcia autorów podpisane nazwiskiem i tytuły 

najciekawszych książek – jeden autor minimum na jednej kartce z bloku technicznego 

format A4. 

5. Zamień poniższe zdania oznajmujące na pytające i rozkazujące. Napisz je starannie i 

bezbłędnie na kartce formatu A4. Pamiętaj o zapisaniu właściwych znaków 

interpunkcyjnych a końcu zdań. 

1) Mały piesek biegnie do lasu. 

2) Krzyś rysuje piękny obrazek. 

3) Tomek spaceruje po parku. 

4) Ala częstuje koleżanki i kolegów ciastkami. 

 

ZADANIA DO WYBORU: 

1. Zachęć swoje koleżanki i kolegów do przeczytania wybranej przez Ciebie książki 

przeznaczonej dla dzieci w Twoim wieku. Przeczytaj w klasie pierwszy rozdział książki 

i zachęć do jej dalszego czytania. 

2. Napisz ogłoszenie o tym, że zaginęła Ci książka z biblioteki. (Kartka z bloku 

technicznego, format A4). Ozdób je tematycznym rysunkiem. 



3. Napisz 10 wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi. Zilustruj je i objaśnij te 

trudności ortograficzne. Na jeden wraz przeznacz jedną stronę z bloku technicznego.  

4. Stwórz dowolną techniką zakładkę do książki. Zaprezentuj ją w klasie koleżankom i 

kolegom, a następnie pokieruj pracą swoich koleżanek i kolegów przy wykonywaniu 

takiej zakładki. 

5. Stwórz krzyżówkę, której hasłem będzie „Książka to skarbnica wiedzy”. Krzyżówkę 

możesz stworzyć na kartce z bloku technicznego formatu A4 lub w komputerze. Gotową 

krzyżówkę daj do rozwiązania swoim rówieśnikom z klasy. 

6. Zaproponuj nową okładkę do książki p:” Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” 

Justyny Bednarek. Pamiętaj, aby na okładce nie zabrakło autora i tytułu książki ( kartka 

z bloku technicznego format A3). 

7. Przynieś i zaprezentuj przed klasą 5 przeczytanych ostatnio przez Ciebie książek. 

Podczas prezentacji pamiętaj, aby wymienić autora, tytuł książki i krótko streścić jej 

treść. 

8. Stwórz pisemnie kodeks właściwego zachowania podczas pobytu w bibliotece i 

właściwego korzystania z książki – minimum 10 punktów (blok techniczny format A4). 

Pamiętaj, aby Twoja praca była estetyczna i bez błędów ortograficznych. Ozdób 

pięknymi kolorowymi rysunkami swój kodeks. 

9. Opisz poniższy obrazek. Pamiętaj też o opisie psa. 

 



10. Stwórz dyktando składające się z pięciu zdań, w którym znajdą się wyrazy z różnymi 

trudnościami ortograficznymi. Podyktuj je swoim koleżankom i kolegom w klasie. 


