
Zadania na 19.06.20 - piątek 

 PODRÓŻE PALCEM PO MAPIE – AUSTRALIA 

 Temat dnia: Podróże z Bratkiem po mapie – Australia.   

Witam Kochani! Zapraszam Was w podróż na najmniejszy kontynent  – Australię. Poćwiczymy 

umiejętność posługiwania się mapą.   

1. 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 Cannbera. 

 

2.Poniżej znajdziecie mapę z nazwami mórz oblewających Australię. Odszukajcie je i 

odczytajcie. Na podstawie mapy wykonajcie ćwiczenie (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana cz. 4, ćw. 1, s. 66).  Nazwy czterech mórz, których wody oblewają Australię:.  

Morze Timor, Morze Tasmańskie, Morze Koralowe, Morze Arafura 

  
Największą pustynią Australii jest Wielka Pustynia Wiktorii. 

 

Najwyższym pasmem górskim Australii są Wielkie Góry Wododziałowe. 

 

Najwyższym szczytem Australii jest Góra Kościuszki (2228 m n.p.m.) 

 

Największym jeziorem w Australii jest jezioro Eyre. 



 

Najdłuższą rzeką Australii jest rzeka Murray. 

 

3.To flaga Australii 

  
 

 

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  

 

4.Aborygeni to rdzenni mieszkańcy Australii. Znani są z gry na instrumencie 

przypominającym duży flet, to didgeridoo (czytaj : didżeridu). Posłuchajcie muzyki 

aborygenów  

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

  

 

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


5.Odczytajcie teraz wiadomości na temat Australii zamieszczone w podręczniku  

(podręcznik, cz. 4, ćw. s. 80–81. 

  

6.Uzupełnijcie zdania odpowiednimi określeniami opisującymi położenie miast: (zeszyt 

ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, ćw. 1, 2, 3, s. 66) 

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.  

7.Następnie obejrzyjcie film„10 najpiękniejszych miejsc w Australii”, który przybliży wam 

wiele informacji o tym kontynencie  https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0 

 

8. Uzupełnijcie ilustrację (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, ćw. 1, s. 67) 

przedstawiającą Wielką Pustynię Wiktorii znajdującą się w Australii.  

 

9. Wskażcie odpowiedni cień koali (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, 

 ćw. 2, s. 67) 
 

10.Wpiszcie wyraz Australia w odpowiedniej formie. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana cz. 4, ćw. 2, s. 67)    
-Australia to piękny kraj 

-Nigdy nie byłem w Australii. 

-Bardzo chętnie zwiedzę Australię. 

-Aborygeni są bardzo związani z Australią. 

-Australio, przybywam! 

 

11. Pora na odpoczynek. Zróbcie sobie małą przerwę  i przystąpcie do zadań z matematyki. 

Matematyka 

 Na dzisiejszej lekcji będziemy rozwiązywać zadania związane z mierzeniem objętości płynów 
(Podręcznik – matematyka, kl. 3,  ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, s. 96)  

Rozwiązania i odpowiedzi i zapisujcie w zeszytach: 

 

Ćw. 1 s. 96 

Chłopcy napełnili woda butelkę pięciolitrową. Następnie przelali z niej wodę do butelki trzylitrowej. 

W butelce pięciolitrowej zostały 2 litry wody.  

 

Ćw. 2 s. 96 

Chłopcy napełnili butelkę trzylitrową i przelali z niej wodę do butelki pięciolitrowej. Następnie 

ponownie napełnili butelkę trzylitrową i przelali z niej tyle wody do butelki pięciolitrowej, by ją 

dopełnić. W butelce trzylitrowej został 1 litr wody.  

Chłopcy przeprowadzili procedurę tak jak w poprzednim zadaniu. Wylewają wodę z pięciolitrowej 

butelki. Nalewają do butelki pięciolitrowej jeden litr, który został w trzylitrowej butelce. Następnie 

napełniają trzylitrową butelkę i przelewają z niej wodę do butelki pięciolitrowej. W butelce 

pięciolitrowej mają dokładnie 4 litry wody.  

 

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


Ćw. 3 s. 96 

10 l : 2 l = 5  

sok: 5 · pół litra = 2 i pół litra 

\woda: 5 · półtora litra=7 i pół litra    

Spr.: 2 i pół litra + 7 i pół litra =10 l 

Odp.: Ola i Żaneta muszą wymieszać 2 i pół litra l soku i 7 i pół litra wody.  

 

Ćw. 4 s. 96 

1 litr = 4 szklanki ćwierćlitrowe 

4 szklanki ćwierćlitrowe · 50 gr = 200 gr = 2zł 

10 l · 2 zł = 20 zł 

Odp.: Dziewczynki zbiorą 20 zł, czyli więcej niż 10 zł. 

 

Ćw. 5 s. 96 

6 · 1,5 litra = 9 l 

6 · 3 zł = 18zł 

18 zł : 9 l=2 zł 

Odp.: 1 litr wody kosztuje 2 zł. 

 

Ćw. 6 s. 96 

Półtora litra = pół litra + pół litra + pół litra =3zł, 

 czyli pół litra = 1 zł  

1 litr = 2 zł 

Odp.: Jeden litr w butelce półtoralitrowej kosztuje 2 zł 

Odp.: Woda w butelce półtoralitrowej i litrowej kosztuje tyle samo.   

 

Rozwiążcie jeszcze ćwiczenia dotyczące zabaw z wodą z zeszytu ćwiczeń (Zeszyt ćwiczeń – 

matematyka, cz. 4, ćw. s. 17 i s. 18) 

Powodzenia. 

 Do poniedziałku! 


