
19.06. zadania dla klasy 3b 

Witajcie kochani w piątek! Już tylko tydzień dzieli nas od zakończenia roku szkolnego.  

Na dzisiejszych zajęciach dalej będziemy zwiedzać najmniejszy kontynent świata, czyli Australię. Na 

poprzednich zajęciach dowiedzieliście się: jakie oceany i morza oblewają Australię, jak wygląda jej 

flaga oraz jak nazywają się jej największe miasta. Dzisiaj natomiast omówimy jakie zwierzęta 

zamieszkujące ten niezwykły i ciekawy kontynent.  

 

A więc zaczynamy! 

1. Otwórzcie podręcznik zintegrowany na stronie 82 i 83. Zapoznajcie się z tekstem 

informacyjnym o zwierzętach charakterystycznych dla Australii.  

 

2. Teraz obejrzyjcie krótki film dotyczący zwierząt Australii.   

 



https://www.youtube.com/watch?v=DzLEpd2YpJU 

 

 

3. Otwórzcie następnie zeszyt do przyrody. Zapiszcie w nim notatkę według wzoru: 

ZWIERZĘTA AUSTRALII 

 DZIOBAK AUSTRALIJSKI 

 KANGUR RUDY 

 KOLCZATKA AUSTRALIJSKA 

 WOMBAT TASMAŃSKI 

 KOALA AUSTRALIJSKI 

 KAZUAR HEŁMIASTY 

 EMU 

 KUKABURA CHICHOTLIWA 

 

4. Przejdziemy następnie do zeszytu ćwiczeń na stronę 68 i 69.  

 

W ćwiczeniu 1 na podstawie tekstu z podręcznika i filmu odpowiedzcie na pytania 

zaznaczając właściwą odpowiedź.  

 

 Kolczatka ma krótki język.  NIE 

 Dziobak ma kolce jadowe na przednich łapach.  NIE 

 Wombat mieszka w wodzie.  NIE 

 Koala nie lubi eukaliptusa.  NIE 

 Australia to najmniejszy kontynent.  TAK 

 Kangury mają torby lęgowe.  TAK 

 

W ćwiczeniu 2 rozwiążcie szyfrogram, a dowiesz się, na jakie zwierzęta trzeba szczególnie 

uważać podczas podróży po Australii.  

 

Przejdziemy następnie do ćwiczenia 2 na stronie 69. Rozwiążcie krzyżówkę, a dowiecie się jak 

nazywa się jeden z ptaków żyjących w Australii.  

(kangur, eukaliptus, wysp, dziób) 

  

5. Teraz wykonamy kilka ćwiczeń gramatycznych utrwalających stopniowanie przysłówków i 

przymiotników oraz słowny zapis liczebników głównych i porządkowych.  

Pamiętajcie, że: 

 przysłówki odpowiadają na pytanie: jak? 

 przymiotniki odpowiadają na pytania: jaki? jaka? jakie?  

W ćwiczeniu 3 na stronie 68 uzupełnijcie tabelkę według wzoru.  

W ćwiczeniu 1 na stronie 69. W każdej grupie wyrazów otoczcie pętlą tylko przymiotniki. 

Następnie wpiszcie je do tabeli i dokonajcie stopniowania. Wszystkie wybrane przymiotniki 

stopniują się regularnie.  

W ćwiczeniu 3 na stronie 69 zapiszcie słownie liczebniki główne i porządkowe, np. 

https://www.youtube.com/watch?v=DzLEpd2YpJU


33 – trzydzieści trzy – trzydziesty trzeci 

 

6. Na zakończenie podróży przez kontynenty, otwórzcie podręcznik na stronach 84-85. 

Popatrzcie na grę planszową z wykorzystaniem nazw kontynentów oraz zwierząt tam 

występujących.  

Obejrzyjcie następnie krótki film przedstawiający najważniejsze i ciekawe informacje o 

poszczególnych kontynentach.  

„Kontynenty świata” https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48 

 

Następnie otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 70. Wykonajcie ćwiczenie 1. Wpiszcie pod 

ramką w liniaturze nazwy poznanych kontynentów w dowolnej kolejności. W każdej ramce 

przyporządkowanej do kontynentu narysujcie, to co najbardziej wam się z nim kojarzy – 

zwierzę, roślina, przedmiot, budowla.  

Np. Z Ameryką Południową kojarzy mi się lama, więc narysuję w ramce lamę.  

Po wykonaniu zadania prześlijcie go na mojego Messengera.   

 

MATEMATYKA 

Na dzisiejszych zajęciach z matematyki wrócimy do obliczeń związanych z obliczaniem ilości płynów.  

Przypomnę, że jednostką którą poznaliśmy jest litr.  

Wiecie również, że w 1 litrze mieszczą się dwie szklanki półlitrowe i 4 szklanki ćwierćlitrowe.  

Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń ze stron 17 – 20.  

 

To już wszystkie zadania, które przygotowałam dla was na dzisiaj, do usłyszenia w poniedziałek.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48

