13.05 zadania dla klasy 3b
Witajcie kochani w środę! Dzisiaj będziemy omawiać bardzo ważny temat, a mianowicie zagadnienie
pierwszej pomocy. Zapoznamy się z różnymi sytuacjami niebezpiecznymi, które mogą się nam
przydarzyć w szkole, w domu czy na podwórku. Przypomnimy sobie również telefony alarmowe.
Pamiętajcie, że każdy z nas może znaleźć się w pobliżu osoby potrzebującej pomocy. To od naszej
reakcji może zależeć życie i zdrowie poszkodowanego.
Zaczynamy!

1. Otwórzcie podręcznik zintegrowany na stronie 75. Odczytajcie informacje dotyczące zasad
udzielania pierwszej pomocy w określonych sytuacjach.
Przy okazji wspomnimy zawód ratownika medycznego. W pierwszej klasie uczestniczyliśmy
w spotkaniu z ratownikiem medycznym ze Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Pan
ratownik przedstawił nam swoją pracę i udzielił kilku ważnych wskazówek dotyczących
udzielania pierwszej pomocy.
2. Korzystając z informacji zawartych w podręczniku i własnej wiedzy uzupełnijcie ćwiczenie 2
na stronie 53 w zeszycie ćwiczeń. Zastanówcie się, co należy zrobić w przedstawionych na
ilustracjach sytuacjach. Wykorzystajcie słownictwo zawarte w ramce.
3. Teraz przypomnimy sobie ważne numery alarmowe. Czy je pamiętacie?

997 - Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie
112 – Europejski Numer Alarmowy
4. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na stronie 54. Uzupełnijcie w ćwiczeniu 1 ramki z
numerami alarmowymi.
5. Następnie przećwiczymy podawanie informacji, gdy dzwonimy po służby ratunkowe.
Jeżeli dzwonisz z telefonu komórkowego, znajdź miejsce gwarantujące możliwie dobre
warunki do rozmowy – tak, żeby słyszeć dyspozytora i samemu być bezpiecznym (środek
ruchliwej ulicy, na której doszło do wypadku, nie jest bezpiecznym miejscem)
Przekaż dyspozytorowi następujące informacje (kolejność jest ważna!)
– skąd dzwonisz
– co się stało
– ilu jest poszkodowanych i jaki jest ich stan

– odpowiedz cierpliwie na wszystkie ewentualne pytania
– nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, poczekaj aż dyspozytor się rozłączy.
6. Korzystając z podanych informacji uzupełnijcie ćwiczenie 2 ze strony 54.
7. W zeszycie do polskiego wykonajcie ćwiczenie 1 ze strony 53. Rozwińcie zdania za pomocą
podanych liczebników i zapiszcie je w zeszycie. Zwróćcie uwagę na kolor zdania i kolor ramki
z liczebnikiem. Po napisaniu zdań podkreślcie zieloną linią wszystkie liczebniki.
8. Aby utrwalić dzisiejsze informacje związane z udzielaniem pierwszej pomocy, obejrzyjcie
sobie krótkie filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug

https://www.youtube.com/watch?v=17DXQSW3wmU

Teraz zróbcie sobie chwilkę przerwy i zaraz wrócimy do matematyki.

MATEMATYKA
Dzisiaj będziemy kontynuować ćwiczenia związane z kołem.
Wczoraj na zajęciach dowiedzieliśmy się, co to jest promień.
Otwórzcie ćwiczenia z matematyki na stronach 49 i 50.
Przeczytajcie uważnie wszystkie polecenia i wykonajcie zadania. Myślę, że nie sprawią wam
one większych problemów.
Zwróćcie uwagę na zadanie 2 na stronie 49. Skoro odcinek pod każdym kołem ma pewną
długość, to jak obliczymy długość promienia? Wystarczy daną liczbę podzielić przez 2 i
otrzymacie długość promienia.
To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Miłej pracy i do usłyszenia jutro! 

