
Scenariusz 18.05.20 3a  

 

BLOK TEMATYCZNY: PODRÓŻE PALCEM PO MAPIE – AMERYKA 

POŁUDNIOWA 

Temat dnia: Podróże z Bratkiem – Ameryka Południowa. Zwierzęta Ameryki 

Południowej. -zeszyt do  przyrody 

 
 

Wklej mapę do zeszytu i zapisz informacje o Europie i kontynentach. 

 

Proszę spójrzcie na te warzywa. Tak to ziemniaki i pomidory. 



  
 

 

– Jak często te warzywa goszczą na waszych stołach? 

– Czy wiecie, z jakiego kontynentu pochodzą te rośliny? 

Te warzywa choć są powszechne, pochodzą z Ameryki Południowej.  Na dzisiejszych 

zajęciach wybierzemy się w podróż palcem po mapie do Ameryki Południowej.  

 
 

 



 

1.  (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 95) 

Przeczytaj samodzielnie tekst i obejrzyj ilustracje różnych miejsc kontynentu. Powiedz ,  

które z przedstawionych miejsc chciałbyś odwiedzić. Uzasadniają swoją wypowiedź.  

2.  (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 72) 

Na podstawie przeczytanego tekstu uzupełniają tekst z lukami. 

3. Praca z mapą (podręcznik, cz. 3, ćw. 2, s. 95) 

 Korzystając z atlasu geograficznego, wyszukują na mapie: 

– Amerykę Południową  

– oceany oblewające Amerykę Południową 

– wąski pas lądu, który łączy obie Ameryki 

– łańcuch górski – Andy 

– rzekę – Amazonkę. 

4. Największe państwa Ameryki Południowej 

Podręcznik, cz. 3, ćw. 3*, s. 95 

 Na mapie politycznej Ameryki Południowej odszukaj największe państwo. 

Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 72 

Wypisz nazwy czterech największych państw Ameryki Południowej i ich stolice. Wybierz 

jedno z tych państw i wyszukują informacje na jego temat.  

5. Układanie zdań opisujących Amerykę Południową (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 73) 

Ułóż zdania opisujące Amerykę Południową. Możesz posiłkować się fotografiami 

przedstawionymi w ćwiczeniach. 

6. Ćwiczenie relaksacyjne „Drzewo na wietrze” 

Stań  w lekkim rozkroku. Wykonuj wymachy ramionami we wszystkich kierunkach tak, 

jakby kołysali się na wietrze. Rodzic mówi: wiaterek, wiatr, wichura. Dziecko dostosowuje 

intensywność ruchu do podanych haseł. 

7. Zapoznanie z informacjami i ilustracjami dotyczącymi zwierząt Ameryki 

Południowej (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s . 97) 

Przeczytajcie samodzielnie tekst i obejrzyjcie ilustracje zwierząt zamieszkujących Amerykę 

Południową. Następnie wymieńcie gatunki tych zwierząt i najważniejsze informacje na ich 

temat.  

8. Układanie zdań na temat zwierząt Ameryki Południowej 

Podręcznik, cz. 3, ćw. 2, s. 97 

Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 74 

Dziecko redaguje i zapisuje zdania na temat tapira i drzewołaza, korzystając z podanego 

słownictwa.  

9.  (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 74) 

Dopasuj  zdania i połącz z właściwymi nazwami zwierząt. Zamaluj tym samym kolorem 

kółka przy zdaniach i nazwach. 

10.  (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1. s. 73) 

Zaprojektuj strój karnawałowy na karnawał w Rio de Janeiro. Następnie opisz jego wygląd i 

wymień jego elementy.  

 



Matematyka 

 Temat: Rozwiązywanie zadań z treścią. 

11. Rozwiązywanie zadań różnych  

Podręcznik – matematyka, ćw. 1, s. 89 

Uczniowie rozszyfrowują rok urodzin Bratka: 2009 r. 

Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, s. 76 

Uczniowie zapisują w ćwiczeniach datę urodzin Bratka na trzy sposoby: 2.04.2009 r., 2 IV 

2009 r., 2 kwietnia 2009 r. 

Podręcznik – matematyka, ćw. 2, 3, 4, 5, s. 89 

Uczniowie czytają samodzielnie zadania. Podają rozwiązania i odpowiedzi oraz zapisują je w 

zeszytach.  

Ćw. 2. 

wszystkie muffinki: 40 

czekoladowe muffinki: 40 : 2 = 20 

truskawkowe muffinki: 20 : 2 = 10 

karmelowe muffinki: 40 – 20 – 10 = 10 

Odp.: Dzieci przygotowały 20 czekoladowych, 10 truskawkowych i 10 karmelowych muffinek.  

Ćw. 3. 

Wniosek - istnieją dwa rozwiązania tego zadania: 

4 ∙ 7l + 3l = 28l + 3l = 31l 

8 ∙ 3l + 7l = 24l + 7l = 31l 

Odp.: Dzieci mogły wykorzystać 4 dzbanki 7-litrowe i jeden 3-litrowy lub 8 dzbanków 3-

litrowych i jeden 7-litrowy. 

Ćw. 4. 

Fioletowe balony: 15 

Żółte balony: 15 ∙∙2 = 30 

Zielone balony: 15 : 3 = 5 

Razem: 15 + 30 + 5 = 50 

Odp.: Do przystrojenia sali dzieci wykorzystały 15 balonów fioletowych, 30 żółtych i 5 

zielonych. Razem było 50 balonów. 

Ćw. 5. 

Schemat: 

 

chłopcy dziewczynki dziewczynki 

 

 

     36 dzieci 

Chłopcy: 36 : 3 = 12 

Dziewczynki: 2 ∙ 12 = 24 

Odp.: Urodziny Bratka świętowało 12 chłopców i 24 dziewczynki. 

Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, s. 75 

Przeczytaj samodzielnie zadania. Podaj rozwiązania i odpowiedzi oraz zapisz je w 

ćwiczeniach.  

Ćw. 1. 



36 zł : 4 = 9 zł 

Odp.: Za ćwierć makowca trzeba zapłacić 9 zł. 

 połowa biszkoptu: 20 zł : 2 = 10 zł 

ćwierć szarlotki: 40 zł : 4 = 10 zł 

Odp.: Za połowę biszkoptu trzeba zapłacić tyle, ile za ćwierć szarlotki.  

 pół sernika: 60 zł : 2 = 30 zł 

ćwierć makowca: 36 zł : 4 = 9 zł 

ćwierć szarlotki: 40 zł : 4 = 10 zł 

pół piernika: 32 zł : 2 = 16 zł 

razem: 30 zł + 9 zł + 10 zł + 16 zł = 65 zł 

Odp.: Janek zapłacił za zakupy 65 zł. 

Ćw. 2. 

121 cm ∙ 4 = 484 cm 

Odp.: Do obszycia wszystkich boków obrusa krawcowa zużyje 484 cm koronki. 

Ćw. 3. 

Poniedziałek: 14.35–11.20 = 3 godz.15 min 

Środa: 13.55–9.25 = 4 godz. 30 min 

Piątek: 16.40–8.30 = 8 godz. 10 min 

Odp.: Michał najdłużej jest w szkole w piątek, a najkrócej w poniedziałek.  

12. (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 2, s. 76) 

Przelicz elementy na ilustracji i odpowiadają na pytania. 

 

13.  (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 3, s. 76) 

Oblicz równania  na czas: 

234 + ? = 548  

548 – 234 = 314 

Odp.: Szukana liczba to 314. 

Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 4, s. 76 

Uczniowie rozwiązują zadanie: 

pudełko: 500 kopert 

paczka : 500 : 5 = 100 

pół paczki: 100 : 2 = 50 

zostało: 500 – 200 – 50 – 5 = 245 

Odp.: W pudełku zostało 245 kopert.  

 

Zapraszam do obejrzenia prezentacji „Ameryka Północna i Południowa”.  

Film dostępny na FB grupowym. 

 

Dziękuję za wasza pracę. 

Do jutra  

 

 

 

 


