
12.06. zadania dla klasy 3b  

Witajcie kochani w piątek! Na dzisiejszych zajęciach będziemy określać położenie różnych obiektów 

na planie miasta. Wykorzystamy do tego mapę Poznania – największego miasta w Wielkopolsce.  

A więc zaczynamy! 

 

1. Przy okazji pracy z mapą dowiedzieliście się, że każda z nich ma legendę, czyli wyjaśnienie 

symboli i kolorów użytych na mapie.  

Legendą nazywa się też osobę otoczoną niezwykłą sławą i opowieść dotyczącą jakichś 

wydarzeń historycznych.  

Poniżej znajduje się przykładowy plan miasta.  

 

 
2. Otwórzcie podręcznik zintegrowany na stronie 60 i zapoznajcie się z mapą przedstawiającą 

centrum Poznania. Przeczytajcie informację od Bratka. Odnajdźcie drogę jaką musi pokonać 

Bratek ze Starego Rynku do Centrum Sztuki Dziecka. Wymieńcie nazwy ulic, którymi może się 

poruszać Bratek. Podajcie różne możliwości.  

 

3. Przeczytajcie legendę umieszczoną pod mapą. Odszukajcie te same symbole na mapie 

Poznania.  

 

4. Przeczytajcie polecenie ćwiczenia 2 na stronie 61 (podręcznik) i ustalcie, który z Ortograffków 

ma rację. Skorzystajcie z mapy.  

 



5. Teraz, aby przećwiczyć podawanie kierunków, wykonajcie ćwiczenie 3 ze strony 61 

(podręcznik). Odpowiedzcie ustnie na podane pytania używając słownictwa zapisanego 

niebieskim kolorem:  

 

 Gdzie znajduje się Muzeum Narodowe?  

 Którymi drogami można dotrzeć do Teatru Moniuszki ze Starego Rynku?  

 W którym kierunku należy udać się z Zamku Królewskiego, aby dotrzeć do Placu C. 

Ratajskiego?  

 Co znajduje się na północ od ul. 27 grudnia?  

 Co znajduje się na południe od Starego Rynku?  

 

 

6. Przejdziemy następnie do zeszytu ćwiczeń na stronę 49.  

Wykonajcie ćwiczenie 1. Przeczytajcie uważnie wszystkie zdania . Wykonajcie w ramce 

rysunek zgodnie z opisem.  

 

7. Pozostały nam do wykonania ćwiczenia na stronie 50. 

  

W ćwiczeniu 1 przypomnijcie sobie informacje o zdaniach złożonych. To zdania, które 

zawierają więcej niż jeden czasownik. Zdania pojedyncze możemy przekształcić w zdanie 

złożone za pomocą wyrazów takich jak: 

lecz 

więc  

bo 

dlatego  

ale  

 

Spójrzcie na ćwiczenie 1. Połączcie zdania pojedyncze w jedno zdanie złożone. Jeden wyraz 

został podany dodatkowo. Ułóżcie zdanie w zeszycie z wyrazem, który został 

niewykorzystany.  

 

W ćwiczeniu 2 ułóżcie dwa zdania złożone o miejscu, w którym przechowujecie swoje 

ulubione zabawki. Zapiszcie to zdanie w liniaturze.   

 

W ćwiczeniu 3 znajdźcie 10 różnic pomiędzy obrazkami. Następnie opiszcie w zeszycie 

zauważone różnice używając określeń: nad, pod, obok, za przed, na prawo, na lewo. Po 

napisaniu zdań podkreślcie w nich te wyrazy.  

np. Obrazek jest nad mapami.  

 

MATEMATYKA  

Dzisiaj będziemy utrwalać obliczenia związane z podawaniem wagi towarów.  

Poznamy kolejną jednostkę wagi, której używamy do podawania masy ciężkich towarów.  

Na przykład waga słonia wynosi:  



 
samiec 6000 kg 

samica 3000 kg  

 Możemy ich wagę podać również w tonach.  

TONA TO 1000 KG.  

Tak więc waga samca słonia wynosi 6 ton, a samicy 3 tony.  

Zapiszcie tą jednostkę na zielono w zeszycie do matematyki.  

Następnie wykonajcie w zeszycie podane przykłady: 

 

Zadanie 1  

Zamień kilogramy na tony i odwrotnie: 

5000 kg =  

2000 kg =  

1000 kg = 

8000 kg =  

9000 kg =  

 

1 t =  

3 t =  

4 t =  

6 t =  

5 t =  

 

Po wykonaniu zadań w zeszycie, przejdziemy do zeszytu ćwiczeń. Wykonajcie zadania ze 

stron 11, 12 i 13.  

 

To już wszystko, co dla was zaplanowałam. Życzę wam miłego i słonecznego weekendu!  

Do usłyszenia w poniedziałek.  

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=s%C5%82o%C5%84+afryka%C5%84ski+masa+samiec&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MExJMzbV0shOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8oF8h4xpnILvPxxT1gqZtKak9cYw7iI1iqkxsXmmleSWVIpJMPFK4WwXYNBipsLwbVi0mDkWcQqV3y0Kf9oi0JiWlFlduLRluLsTAWgMYkKxYm5manJAJAjqp_AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwik4NuslvXpAhXPG5oKHS4vCbEQri4wG3oECBcQKg
https://www.google.com/search?q=s%C5%82o%C5%84+afryka%C5%84ski+masa+samiec&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MExJMzbV0shOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8oF8h4xpnILvPxxT1gqZtKak9cYw7iI1iqkxsXmmleSWVIpJMPFK4WwXYNBipsLwbVi0mDkWcQqV3y0Kf9oi0JiWlFlduLRluLsTAWgMYkKxYm5manJAJAjqp_AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwik4NuslvXpAhXPG5oKHS4vCbEQri4wG3oECBcQKg

