
15.06. zadania dla klasy 3b 

Witajcie kochani! Na dzisiejszych zajęciach wybierzemy się już w ostatnią podróż przez kontynenty. 

Na zajęciach do tej pory omawialiśmy już: Europę, Azję, Afrykę, Amerykę Północną, Amerykę 

Południową. Dzisiaj wyruszymy do …. Australii! 

A więc zaczynamy! 

 

1. Na początek spójrzcie na mapę świata. Wskażcie na niej poznane do tej pory kontynenty.  

Brązowym kolorem na mapie została oznaczona Australia.  

 

 
2. Podobnie jak pozostałe kontynenty, tak i Australia, otoczona jest przez wody mórz i 

oceanów. Spójrzcie na mapę i wskażcie ich nazwy.  

To oczywiście Ocean Indyjski i Ocean Spokojny (Pacyfik).  
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Poniżej znajdziecie mapę z nazwami mórz oblewającymi Australię. Odszukajcie je: 

Morze Timor 

Morze Tasmana 

Morze Koralowe 

Morze Arafura 

 
3. Przeczytajcie teraz krótką informację o Australii i zapiszcie ją w zeszycie do przyrody.  

 

Australia to najmniejszy pod względem wielkości kontynent. Otaczają go dwa 

oceany: Spokojny od północy i wschodu oraz Indyjski od południa i zachodu. Nie posiada 

lądowego połączenia z żadnym innym kontynentem. Stolicą kontynentu jest CANBERRA.  



4. Pamiętacie, przy podróży przez Amerykę Północną, dowiedzieliście się, że ludność 

zamieszkująca te tereny nazywana była Indianami.  

W Australii natomiast są to Aborygeni. Do ich podstawowych zajęć należały: łowiectwo i 

zbieractwo, a w rejonach nadbrzeżnych także rybołówstwo. 

Obejrzyjcie film prezentujący muzykę Aborygenów i grę na didgeridoo.  

https://www.youtube.com/watch?v=yG9ZX1FS20A 

 Didgeridoo 

 

5. Otwórzcie następnie podręcznik zintegrowany na stronie 80 i 81. Przeczytajcie uważnie tekst 

informacyjny, obejrzyjcie zdjęcia i odczytajcie ich podpisy.  

 

6. Następnie obejrzyjcie film „10 najpiękniejszych miejsc w Australii” (szczególnie od 50 

sekundy), który przybliży wam wiele informacji o tym kontynencie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0 

 

7. Przejdziemy teraz do zeszytu ćwiczeń na stronę 66 i 67.  

W ćwiczeniu 1 wypiszcie nazwy czterech mórz, których wody oblewają Australię. Ich nazwy 

podałam wam wcześniej.  

 

W ćwiczeniu 2 na zdjęciu macie przedstawioną flagę Australii. Waszym zadaniem jest ją 

opisać. Możecie skorzystać z informacji zamieszczonych poniżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=yG9ZX1FS20A
https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0


 
 Flaga Australii to granatowy prostokąt, w którego lewym górnym rogu znajduje się Union 

Jack (flaga Wielkiej Brytanii), przypominający o związkach Australii z Koroną Brytyjską. 

Siedmioramienna gwiazda poniżej nosi nazwę Federation Star.  

 

W ćwiczeniu 3 natomiast zamieszczono mapę Australii z położeniem jej największych miast.  

Korzystając z nazw kierunków świata uzupełnijcie tekst z lukami.  

Stolicą Australii jest Canberra, która leży na południowym wschodzie kontynentu. Największe 

miasto to Sydney. Darwin leży na północy kontynentu. Alice Springs jest położone w 

środkowej Australii. Chcąc zwiedzać Perth, musimy udać się na południowy zachód kraju. 

Obok Sydney leży Newcastle.  

 

W ćwiczeniu 1 na stronie 67 dopasujcie brakujące elementy fotografii przedstawiającej 

Wielką Pustynię Wiktorii znajdującą się w Australii. Wpiszcie w odpowiednie miejsca 

właściwe cyfry.  

 

W ćwiczeniu 2 odszukajcie i otoczcie pętlą odpowiedni cień koali. 

 

W ćwiczeniu 3 wpiszcie wyraz AUSTRALIA w odpowiedniej formie.  

• Australia to piękny kraj. 

• Nigdy nie byłem w Australii. 

• Bardzo chętnie zwiedzę Australię. 

• Aborygeni są bardzo związani z Australią.  

• Australio, przybywam! 

 

W ćwiczeniu 4 przeczytajcie wyraz i następnie zapiszcie kilka wyrazów utworzonych z jego 

liter. Zapiszcie je pod napisem.  

 

8. Czas na chwilę przerwy. Zjedzcie drugie śniadanie, napijcie się wody. Wykonajcie krótkie 

ćwiczenie.  

Stańcie swobodnie i wykonajcie wszystkie polecenia: 

 prawa ręka do góry, 

 lewa ręka na lewe kolano,  

 prawa ręka na głowę,  

 lewa ręka na brzuch,  

 prawa noga do góry,  

 lewa ręka na nos,  

 lewa stopa do lewego pośladka, itp.  
 



MATEMATYKA 

W ćwiczeniu matematycznym wykonajcie zadania utrwalające obliczenia w zakresie dodawania, 

odejmowania, mnożenia i dzielenia, a także obliczeń zegarowych i kalendarzowych.  

Sprawdźcie, czy potraficie rozwiązać je samodzielnie. Wierzę, że tak.  

Wykonajcie zadania ze stron 14, 15 i 16.  

 

 

To już wszystko, co dla was przygotowałam na dzisiaj. Z racji tego, że od jutra rozpoczynają się 

Egzaminy 8 klas, kolejne zadania otrzymacie dopiero na piątek. Miłej pracy i do usłyszenia! 


