
10.06. zadania dla klasy 3b 

Witajcie! 

Na dzisiejszych zajęciach dalej będziemy zwiedzać naszą piękną ojczyznę – Polskę. Wczoraj 

dowiedzieliście się, gdzie położona jest na mapie Wielkopolska, jakie są jej największe miasta. Przed 

nami poznanie legendy związanej z największym miastem województwa wielkopolskiego - 

Poznaniem. A więc zaczynamy! 

 

 

1. Czasem z danym miastem związane są różne legendy. Z Warszawą jest to legenda o Warsie i 

Sawie, z Gnieznem - legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Dzisiaj poznamy legendę związaną z 

Poznaniem. Dowiecie się, dlaczego na poznańskim ratuszu codziennie o godz. 12.00 

pojawiają się dwa koziołki.  

 
 

2. Zanim przeczytamy legendę, obejrzyjcie film – „Poznańskie koziołki”.  

https://www.youtube.com/watch?v=UhVYlZwk5EI 

 

3. Otwórzcie podręcznik na stronie 56 – 59. Przeczytajcie tekst legendy. Potem spróbujcie 

odpowiedzieć na pytanie: 

 Jak legenda wyjaśnia pochodzenie koziołków na ratuszowej wieży w Poznaniu? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UhVYlZwk5EI


4. Jeden z głównych bohaterów – kuchcik Pietrek źle postąpił, ponieważ nie przyznał się do 

błędu. Zastanówcie się, dlaczego nie należy tak postępować. Następnie wyszukajcie w tekście 

fragment, który opisuje w jaki sposób Pietrek postanowił zadośćuczynić staruszce.  

 

5. Otwórzcie teraz ćwiczenie zintegrowane na stronie 48. Uzupełnijcie w ćwiczeniu 1 plan 

wydarzeń do legendy o poznańskich koziołkach. W razie kłopotów zamieszczę wam 

przykładowy plan.  

1. Plan stworzenia zegara na ratuszowej wieży. 
2. Przygotowania do uroczystości odsłonięcia zegara. 
3. Występy błaznów na poznańskim rynku. 
4. Spalenie pieczeni dla wojewody przez kuchcika Pietrka. 
5. Kradzież koziołków przez Pietrka. 
6. Ucieczka koziołków na ratuszową wieżę. 
7. Wyposażenie zegara w sylwetki bodących się koziołków.  
8. Uroczystość odsłonięcia ruchomych koziołków na wieży zegarowej. 
9. Wynagrodzenie przez Pietrka krzywdy wyrządzonej starowince. 

 

6. W języku polskim istnieje wiele powiedzeń związanych z koziołkami. Spójrzcie na ćwiczenie 2 

na stronie 48, przeczytajcie powiedzenia i spróbujcie wyjaśnić, co one oznaczają. Wybierzcie 

dwa z nich i zapiszcie pisemnie ich wytłumaczenie.  

 

7. Wrócimy następnie do strony 47 w ćwiczeniu. 

 

W ćwiczeniu 1 ułóżcie pytania do podanych zdań, np.  

Na ratuszu Poznania pojawiają się dwa koziołki.  

Co pojawia się na ratuszu Poznania? 

 

 

8. Obejrzyjcie następnie film o Poznaniu.  

Film pt. „Day in Poznań” 

https://www.youtube.com/watch?v=RxY2P7fx9tw&list=RDRxY2P7fx9tw&index=1 

 

9. Wrócimy następnie do zeszytu ćwiczeń.  

W ćwiczeniu 2 na stronie 47 oddzielcie pionowymi kreskami wyrazy i zapiszcie je w liniaturze. 

Wszystkie są związane z Poznaniem. 

 

W ćwiczeniu 3 znajdźcie i zapiszcie jak najwięcej znaczeń wyrazu kozioł.  

 

10. W podręczniku na stronie 59 znajdziecie informację o postaciach pierwszoplanowych i 

drugoplanowych. Przeczytajcie ją. Następnie otwórzcie zeszyt do języka polskiego i zapiszcie 

odpowiedzi na poniższe pytania. Pamiętajcie, aby odpowiadać pełnym zdaniem.  

 Gdzie nastąpiły wydarzenia opisane w legendzie?  

 Które postacie występujące w legendzie są główne?  

 Które postacie występujące w legendzie są drugoplanowe (drugorzędne)? 

https://www.youtube.com/watch?v=RxY2P7fx9tw&list=RDRxY2P7fx9tw&index=1


 

Możecie zapisać to w ten sposób:  

 

Wydarzenia opisane w legendzie „Poznańskie legendy” opisują wydarzenia, które miały 

miejsce w Poznaniu. Dotyczą uroczystości odsłonięcia zegara na wieży ratuszowej.  

Postacie główne to: 

Postacie drugoplanowe to:  

 

MATEMATYKA 

Na dzisiejszych zajęciach wrócimy do zadań związanych z ważeniem towarów.  

Dowiecie się za chwilę kilku ważnych i przydatnych informacji.  

Otwórzcie podręcznik do matematyki na stronie 94. Przeczytajcie informację, którą 

prezentuje nam Bratek.  

 

NETTO TO WAGA TOWARU BEZ OPAKOWANIA. 

TARA TO WAGA OPAKOWANIA. 

BRUTTO TO WAGA TOWARU Z OPAKOWANIEM.  

 

Przepiszcie podaną informację do zeszytu do matematyki i wykonajcie podobne rysunki.  

 

Następnie spójrzcie na podane zadanie, przeanalizujemy je wspólnie.  

 

 

Jabłka razem z opakowaniem (brutto) ważą 11,65 kg. Samo opakowanie (tara) waży 1,65 kg. To ile 

ważą same jabłka? (netto) 

brutto – tara = netto  

11,65 kg – 1,65 kg = 10 kg  

 

Odp: Jabłka ważą 10 kg.  



Wykonajcie następnie zadanie 1,2, 3 i 4 z podręcznika w zeszycie.  

Pamiętajcie w zadaniu 3 o zamianie jednostek.  

1 dekagram = 10 gram 

1 kilogram = 100 gram 

 

Po wykonaniu zadań w zeszycie prześlijcie ich zdjęcie na mojego Messengera.  

 

Przejdziemy następnie do zeszytu ćwiczeń na stronę 10. Wykonajcie wszystkie zadania z tej strony.  

 

To już wszystko, co dla was dzisiaj zaplanowałam. Czwartek jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, 

także do usłyszenia w piątek.  


