
Dzień dobry Kochane Dzieci. Zapraszam na kolejną lekcję. 

 

Na dzisiejszych zajęciach będziemy określać położenie różnych obiektów na planie miasta. 

Wykorzystamy do tego mapę Poznania – największego miasta w Wielkopolsce.  Porozmawiamy  

również , o tzw. cyklu hydrologicznym, czyli krążeniu wody w przyrodzie. Zapoznamy się z 

zagrożeniami związanymi z burzami i ulewnymi deszczami. Nabędziecie umiejętność redagowania 

zawiadomienia o nadchodzącej burzy. Pracę z zadaniami , które przygotowałam rozplanuj sobie na 

trzy kolejne dni.  

 

A więc zaczynamy!  

 

BLOK TEMATYCZNY: ZWIEDZAMY POLSKĘ – WIELKOPOLSKA 

Temat : Wprawki Ortograffki: na, w, za, nad, pod, obok. – zeszyt do polskiego 
 

  

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.    

   

Otwórz podręcznik zintegrowany na stronie 60 i zapoznaj się z mapą przedstawiającą centrum 

Poznania. Przeczytaj informację od Bratka. Wsaż drogę jaką musi pokonać Bratek ze Starego Rynku 

do Centrum Sztuki Dziecka. Wymień nazwy ulic, którymi może się poruszać Bratek. Podaj różne 

możliwości.   

  

 Przeczytaj legendę umieszczoną pod mapą. Odszukaj te same symbole na mapie Poznania.   

  

Przeczytajcie polecenie ćw. 2  s. 61 (podręcznik) i ustal, który z Ortograffków ma rację. Skorzystaj z 

mapy.   

 

 Teraz, aby przećwiczyć podawanie kierunków, wykonaj ćw. 3 ze strony 61 (podręcznik). Odpowiedz 

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?   

   

Zeszyt ćwiczeń na stronę 49.  Wykonaj ćw. 1. Przeczytaj uważnie wszystkie zdania . Wykonaj w 

ramce rysunek zgodnie z opisem.   

  

 Zeszyt ćwiczeń  str. 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 .  

  

Spójrz na ćwiczenie 1. Połącz zdania pojedyncze w jedno zdanie złożone. Jeden wyraz został podany 

dodatkowo. Ułóż zdanie w zeszycie z wyrazem, który został niewykorzystany.   

  

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

zabawki. Zapisz to zdanie w liniaturze.    

  



W ćwiczeniu 3 znajdź 10 różnic pomiędzy obrazkami. Następnie opisz 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.   

 

 

 

BLOK TEMATYCZNY: CZŁOWIEK I WODA 

Temat : Woda – ważny element przyrody. – zeszyt do przyrody 

 

Woda – zadziwiająca ciecz. 

Czy wiesz, dlaczego Ziemia nazywana jest błękitną planetą? Gdy obserwuje się ją 

z kosmosu, pokrywające większość jej powierzchni wody mórz i oceanów mają właśnie 

taką barwę. Kiedy odkręcamy kran, zazwyczaj nie myślimy o tym, jak cenna i niezwykła 

substancja spływa nam po rękach. 

Słona woda ma większą gęstość od słodkiej. Dlatego na jej powierzchni znacznie łatwiej się 

utrzymać. 

Już wiesz: 

 jakie wyróżnia się stany skupienia wody; 

 jak zmiana temperatury wpływa na stan skupienia substancji, w tym również wody. 

Jakie są właściwości wody  

 Czysta woda nie ma smaku, zapachu ani barwy – jedynie w dużych zbiornikach wodnych 

wygląda na jasnoniebieską. W temperaturze pokojowej jest cieczą. Krzepnie 

w temperaturze 0°C, a wrze przy 100°C. Wiele substancji się w niej rozpuszcza. 

W każdym ze stanów skupienia ma swoją odrębną nazwę: w stanie stałym nazywamy ją 

lodem, w staie ciekłym – po prostu wodą, a w stanie gazowym – parą wodną. 

 Woda pełni ważną funkcję w przyrodzie i w życiu człowieka. 

 Woda ma największą gęstość w temperaturze około 4°C (jest najcięższa). Lód ma 

mniejszą gęstość (jest lżejszy) niż zimna woda. 

 

Tekst zaznaczony na żółto zapisz w zeszycie. 



 

Mgła powstaje w wyniku skraplania pary wodnej i dowodzi jej obecności w powietrzu. 
 

Zapoznanie z tekstem informacyjnym pt. „Woda – ważny element przyrody” 

(Uczymy się z Bratkiem. Podręcznik. Klasa 3. Część 4,  s. 64) 

Przeczytaj głośno tekst informacyjny.  

 (Uczymy się z Bratkiem. Podręcznik. Klasa 3. Część 4, ćw. 1, 2, 4, 5,  s. 65) 

Na podstawie tekstu i obejrzanego filmu odpowiedz na pytania : 

 Dlaczego woda jest ważną częścią przyrody?  

 W jakiej postaci występuje woda?  

 Kiedy woda staje się lodem, a kiedy przyjmuje postać gazową? 

 Jakie zbiorniki wodne nazywamy naturalnymi, a jakie – sztucznymi?  

 Jakie zbiorniki wodne znajdują się w miejscowości, w której mieszkasz?  

 

 

 Krążenie wody przyrodzie 

(Uczymy się z Bratkiem. Podręcznik. Klasa 3. Część 4, ćw. 3,  s. 65) 

 

 Zapraszam do oglądania Filmu pt. „Obieg wody w przyrodzie”  

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

Opowiedz, na czym polega krążenie wody w przyrodzie. Następnie wykonaj ćwiczenie w zeszycie 

ćwiczeń. Po przyjrzeniu się ilustracji piszą w kilku zdaniach, na czym polega krążenie wody w 

przyrodzie. 

(Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, , ćw. 1,  s. 53) 

 

 

(Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4,  ćw. 2,  s. 53) 

Wstaw w puste miejsca wyraz „woda” w odpowiedniej formie. 

 

Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4,  ćw.1, 2,  3 s. 51 ćw.1, 2,  3 s. 52  ) 

 

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


Woda odgrywa bardzo ważną rolę w życiu organizmów, w tym również człowieka. Jest 

niezbędna, by w naszym ciele zachodziły różne procesy, jak oddychanie czy krążenie krwi, 

dzięki którym prawidłowo funkcjonujemy. W naszym klimacie dorosły człowiek potrzebuje 

około 2,5 l wody dziennie. Jako dobry rozpuszczalnik substancja ta jest potrzebna również 

w wielu dziedzinach działalności człowieka. Podczas codziennych czynności (np. mycia się, 

zmywania naczyń) zużywamy nawet 300 l wody dziennie. Woda wykorzystywana jest także 

w przemyśle (np. do produkcji 1kilograma papieru zużywa się 400–800 l wody) i rolnictwie – 

do podlewania upraw. 

Ogromna większość wody na świecie to woda słona znajdująca się w morzach i oceanach. 

Znaczna część wody słodkiej jest uwięziona w lodowcach lub znajduje się głęboko pod 

ziemią. Ostatecznie na każde tysiąc litrów wody na Ziemi do picia nadają się tylko trzy. 

 

Ciekawostka 

W laboratoriach lub aptekach potrzebna jest czysta woda pozbawiona jakichkolwiek 

domieszek, tzw. woda zdemineralizowana. Taka woda jest dla ludzi niezdrowa, gdyż 

wypłukuje z organizmu potrzebne minerały i substancje odżywcze. 

 

Kiedy woda zmienia się w lód, zwiększa objętość. Należy o tym pamiętać, gdy zostawiamy 

na mrozie lub w zamrażarce butelki z płynem. 

 



 
 
To, że lód jest lżejszy od wody, ma zasadnicze znaczenie dla istnienia życia na Ziemi. W 

czasie mrozów na powierzchni stawów i jezior unosi się pokrywa lodowa, podczas gdy bliżej 

dna panuje temperatura około 4°C. Pozwala ona na przetrwanie zimy rybom i innym żyjącym 

w wodzie organizmom. 

 

 



Otwórz  podręcznik. Klasa 3. Część 4, ćw. 1,  s. 66) 

Przeczytaj samodzielnie wiersz „Do domu! Do domu!” 

 

 

(Uczymy się z Bratkiem. Podręcznik. Klasa 3. Część 4, ćw. 2,  s. 66) 

Wypisz z wiersza do zeszytu od polskiego wyrazy z „u”: chmura, bura, duża, burza, szumią, ulewa, 

domu, bliziutko, prędziutko, strugami. Wybierz pięć wyrazów i zapisz z  nimi zdania w zeszycie.  

 

 

(Uczymy się z Bratkiem. Podręcznik. Klasa 3. Część 4, ćw. 4,  s. 66) 

Ułóż i napisz w zeszycie do polskiego opowiadanie o przygodzie, która wydarzyła się w czasie burzy. 

Możesz wykorzystać zgromadzone w podręczniku słownictwo.  

 
 Zapoznaj się z ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

(Uczymy się z Bratkiem. Podręcznik. Klasa 3. Część 4, ćw. 1,  s. 67) 

 

 (Uczymy się z Bratkiem. Podręcznik. Klasa 3. Część 4, ćw. 2,  s. 67) 
Postaraj się  odpowiedzieć na poniższe  pytania : 

 Co oznacza skrót RBC? 

 W jakim celu RBC wysyła się SMS-y do ludzi posiadających telefony komórkowe? 

 Jakie zagrożenia stwarzają ulewne deszcze? 

 

(Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, , ćw. 1,  s. 55) 

Wypisz czasowniki mówiące o tym, co robi deszcz: pada, leje, mży, siąpi, zacina, kropi, leci, spływa, 

kapie. Ułóż i zapisz zdanie z wybranym czasownikiem. 

 

 

(Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, , ćw. 2,  s. 55) 

Przepisz podany tekst, zmieniając liczby na liczebniki. 

 

(Uczymy się z Bratkiem. Podręcznik. Klasa 3. Część 4, ćw. 4,  s. 67) 

Ułóż i zapisz w zeszycie wiadomość o tym, że zbliża się burza.  

 

(Uczymy się z Bratkiem. Podręcznik. Klasa 3. Część 4, ćw. 5,  s. 67) 

Postaraj się samodzielnie opracować   poradnik o zasadach postępowania podczas burzy. Zdania 

zapisz w zeszycie do polskiego 

 

Zasady zachowania w czasie burzy: 

1. Jeśli to możliwe, pozostań w domu. 

2. Zabezpiecz drzwi i okna oraz przedmioty znajdujące się na balkonie. 

3. Odłącz od prądu sprzęt domowy. 

4. Nie wyglądaj przez okno.  

5. Jeśli podczas burzy znajdziesz się na zewnątrz, unikaj otwartych przestrzeni. 

6. Wyłącz telefon komórkowy.  

7. Nie stój pod odosobnionym drzewem czy masztem. 

8. Unikaj metalowych przedmiotów. 

9. Będąc w aucie, zjedź na parking z dala od drzew. 

10. Jeśli burza nadciągnie, kiedy będziesz w wodzie, natychmiast z niej wyjdź i oddal się od 

brzegu. 

11. Będąc w górach, bezzwłocznie zejdź ze szczytu. 

12. Widząc niepokojące zjawisko, zadzwoń na 112 lub 998. 

 

 

(Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, , ćw. 3,  s. 55) 

Zamień przymiotniki na przysłówki w stopniu wyższym. 



Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, , ćw. 1, 2 s. 56) 

 

 

Wykonaj pracę plastyczną pt. „Ciągle pada” 

 Użyj do tego farb plakatowych.  

 

Matematyka 

Temat: Obliczanie obwodów figur. Pojęcie 3D 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 2, 3, s. 45) 

Przeczytaj zadania. Podaj rozwiązania i zapisz je w zeszycie. 

Ćw. 2 s. 45 

3 cm · 4 cm = 12 cm 

12 cm · 2 = 24 cm 

24 cm · 2 = 48 cm 

Odp.: Obwód kwadratu wynosiłby 48 cm. 

 

Ćw. 3 s. 45 

4 · 15 cm = 60 cm 

Odp.: Obwód dużego kwadratu wynosi 60 cm. 

 

Rysowanie figur według instrukcji 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw.1, 4, s. 45 i 1, 2, s. 46) 

 

Ćw. 1 s. 45:połącz punkty w taki sposób, aby powstawały coraz większe kwadraty z lewej strony, a 

coraz mniejsze z prawej strony; pokoloruj rysunek według własnego pomysłu 

Ćw. 4 s. 45: narysuj psa, powiększając każdy jego element dwa razy 

Ćw. 1 s. 46:narysuj po śladzie figury odpowiednimi kolorami  

Ćw. 2 s. 46: powtarzaj kierunki, rysując figury zgodnie z instrukcją 

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 3, s. 46) 

Określ prawdziwość podanych zdań. Zaznacz w kółkach „+” przy zdaniu prawdziwymi i „–” przy 

zdaniu fałszywym.  

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, s. 47) 

Pokoloruj odpowiednio kształty, które po złączeniu stworzą figurę w danym kolorze. 

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 2, s. 47) 

Przelicz trójkąty w danej figurze. Zapisz liczbę trójkątów.  

 

 (Zeszyt ćwiczeń – matematyka , cz. 4, ćw. 3, s. 47) 

Połącz figurę geometryczną z jej nazwą. 

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka , cz. 4, ćw. 4, s. 47) 

Pokoloruj geometrycznego węża według własnego pomysłu. 

 

(Podręcznik – matematyka, kl. 3, s. 107) 

Odczytaj i przepisz do zeszytu informację umieszczona w ramce. 

 

(Podręcznik – matematyka, kl. 3, ćw. 1, 2, s. 106 i 3, 4, s. 107) 

Uczniowie po przeczytaniu zadania i obejrzeniu bryły: 

Ćw. 1 s. 106: ustal z której strony zostały wykonane zdjęcia;  

Ćw. 2 s. 106: ustal który schemat pasuje do wyglądu budowli z danej strony. 

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, s. 48) 

 



16. Budowle z klocków 

(Podręcznik – matematyka, kl. 3, ćw. 3,4,5, s. 107) 

Uczniowie: 

Ćw. 3 s. 107: na podstawie rzutów bryły z różnych stron ustawiają budowlę zgodnie z instrukcją; 

Ćw. 4 s. 107: ustawiają budowlę przedstawioną w podręczniku. Rysują w zeszycie widok budowli z 

różnych stron;  

Ćw. 5 s. 107: z ośmiu klocków ustawiają budowlę własnego pomysłu. Przygotowują jej rzuty z 

różnych stron. Przekazują rysunki koledze z ławki, który na ich podstawie układa 

budowlę. Autor rysunków sprawdza poprawność wykonania budowli.  

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 2, s. 48) 

Narysuj przedstawione figury z trzech różnych stron. 

 

 (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 3, s. 48) 

Oblicz, ile klocków danego koloru brakuje do ułożenia dwóch kostek. 

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka,  s. 49, 50, 51  

 

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, Część 4, ćw. 1, 2,  s. 52) 

 

Ćw. 1,  s. 52 

Uczniowie wpisują w odpowiednie miejsca wymiary przedstawionych brył i obliczają długość 

krawędzi tych brył: 

Żółte pudełko: 4 · 5 cm + 4 · 8 cm + 4 · 15 cm = 20 cm + 32 cm + 60 cm = 112 cm 

Różowe pudełko: 4 · 10 cm + 4 · 12 cm + 4 · 15 cm = 40 cm + 48cm + 60 cm = 148 cm 

Brązowe pudełko: 4 · 4 cm + 4 · 20 cm + 4 · 35 cm = 16 cm + 80cm + 140 cm = 136 cm 

 

Ćw. 2,  s. 52 

Uczniowie obliczają długość klocków ustawionych obok siebie, układając działania na mnożenie:  

6 · 5 cm = 30 cm 

8 · 5 cm = 40 cm 

10 · 5 cm = 50 cm 

9 · 5 cm = 45 cm 

7 · 5 cm = 35 cm  

15 · 5 cm = 75 cm  

4 · 5 cm = 20 cm  

5 · 5 cm = 25 cm  

20 · 5 cm = 100cm 

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, Część 4, ćw. 1, 2,3,4 s. 53) 

 

Ćw. 3  s. 53  

Pudełka niebieskie: 100 cm : 10 cm = 10, 10 · 10 = 100 

Pudełka zielone: 100 cm : 20 cm = 5, 5 · 5 = 25 

Pudełka różowe : 100 cm : 50 cm = 2, 2 · 2 = 4 

Odp.: Na stole pani Eweliny zmieści się 100 niebieskich pudełek lub 25 zielonych pudełek, lub 4 

różowe pudełka.  

 

Ćw. 4  s. 53 

2 · 60 cm + 2 · 50 cm = 120 cm + 100 cm = 220 cm 

Odp.: Obwód walizki wynosi 220 cm. 

 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, Część 4, ćw. 1,2,3  s. 54) 

 



 

Rozwiązywanie zadań tekstowych - 2D i 3D 

Uczymy się z Bratkiem. Podręcznik. Matematyka. Klasa 3. ćw. 1, 2, 4, 5,  s. 110) 

Ćw. 1  s. 110 

Przelicz, ile trójkątów i kwadratów jest w danych figurach .  

 

Ćw. 2  s. 110 

Obwód kwadratu: 12 cm 

Bok kwadratu: 12 cm : 4 = 3 cm 

I prostokąt 

Długość prostokąta: 3 · 3 cm = 9 cm 

Szerokość prostokąta 2 · 3 cm = 6 cm 

Obwód prostokąta 2 · 9 cm + 2 · 6 cm = 18 cm + 12 cm = 30 cm 

II prostokąt 

Długość prostokąta: 6 · 3 cm = 18 cm 

Szerokość prostokąta: 3 cm 

Obwód prostokąta: 2 · 18 cm + 2 · 3 cm = 36 cm + 6 cm = 42 cm 

 

Ćw. 4  s. 110 

2 m = 200 cm  

200 cm : 10 cm = 20 

80 cm : 10 cm = 8 

20 · 8 = 160 

Odp.: Aby całkowicie pokryć powierzchnię biurka pani Eweliny, uczniowie potrzebują 160 

kolorowych kartek. 

 

Ćw. 5  s. 110 

4 · 5 cm + 4 · 20 cm + 4 · 25 cm = 20 cm + 80 cm + 100 cm = 200 cm = 2 m 

Odp.: Pola zużyła 2 m wstążki.  

 

 

Zapraszam do oglądania  filmu animowanego pt. „Król kruków” 

Film animowany z serii Baśnie i bajki polskie pt. „Król kruków”  

https://www.youtube.com/watch?v=8JJfjq0uKtk 

 

 

 

Dziękuję za Waszą pracę .  

Pozdrawiam serdecznie. 

https://www.youtube.com/watch?v=8JJfjq0uKtk

