
20.04 zadania dla klasy 3b 

Witajcie Kochani! Przed nami kolejny tydzień pracy w domu. Dzisiaj zaproponuję Wam podróż przez 

kontynenty. Do tej pory odwiedziliśmy już Europę, Azję i Afrykę. Teraz przyszła kolej na kolejne 

kontynenty. Czy domyślacie się o jakim kontynencie będzie mowa? Spójrzcie na okładkę naszego 

zeszytu ćwiczeń. Czy teraz już wiecie? Będzie to Ameryka Północna, a potem Ameryka Południowa.  

To zaczynamy! 

BLOK TEMATYCZNY: PODRÓŻE PALCEM PO MAPIE – AMERYKA PÓŁNOCNA 

Temat dnia: Podróże z Bratkiem – Ameryka Północna. 

 

Przebieg zajęć 

1. Zanim rozpoczniemy dzisiejsze zajęcia musimy się do nich dobrze przygotować. Zaproście do 

zabawy rodzica.  

Niech podskoczy do góry 5 razy ten, kto lubi podróżować.  

Niech wykona 5 przysiadów, ten kto wstał dzisiaj w dobrym humorze. 

Niech podskoczy na prawej nodze 10 razy ten, kto lubi poznawać nowe rzeczy. 

Niech podskoczy na lewej nodze 10 razy ten, kto zjadł pyszne śniadanie.  

2. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Znajdź duży przedmiot”  

Rozejrzyjcie się dookoła siebie (do góry, na boki, do tyłu…), poszukaj wzrokiem dużego przedmiotu. 

Zatrzymaj na chwilę swój wzrok na tym przedmiocie i mrugaj na niego jednym okiem, potem drugim 

okiem, a na koniec mrugaj dwiema powiekami jednocześnie. 

3. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Trzy kredki”  

Wałkuj w dłoniach trzy kredki: żółtą – mocno, zieloną – lekko, a fioletową – ze średnią siłą. 

4. Wyszukanie na mapie świata i globusie Ameryki Północnej  

Dzieci wyszukują na globusie i na mapie świata Amerykę Północną.  Jeśli nie masz w domu globusa, 

możesz skorzystać z mapy w atlasie, encyklopedii lub z Internetu. Możesz również skorzystać z mapki 

konturowej, którą umieściłam tutaj. Przypomnij sobie również położenie pozostałych kontynentów, o 

których mówiliśmy.  



 

5. Otwórzcie teraz podręcznik zintegrowany na stronie 42 i 43. Przeczytajcie dwa razy tekst 

informacyjny na temat Ameryki Północnej. Po przeczytaniu tekstu odpowiedzcie ustnie na te pytania: 

Które z przedstawionych na zdjęciach miejsc chciałbyś/chciałabyś zobaczyć i poznać? Uzasadnij 

odpowiedź. 

Która informacja o Ameryce Północnej wzbudziła twoje największe zainteresowanie? Dlaczego? 

6. Teraz otwórzcie zeszyty ćwiczeń do edukacji zintegrowanej. Zaczniemy od ćwiczenia 1 str. 29 

Waszym zadaniem jest połączenie nazw geograficznych  z odpowiednimi miejscami na mapie. 

Pomoże Wam w tym mapka.  
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7. Przejdziemy teraz do ćwiczenia 2 str. 29 - uzupełnianie zdań na temat Ameryki Północnej 

Waszym zadaniem jest uzupełnienie nazw obiektów lub miejsc znajdujących się w Ameryce 

Północnej. Pomoże wam w tym tekst w podręczniku.   

8. Po wykonaniu tego zadania przechodzimy na stronę kolejną. Teraz przypomnimy sobie 

oceany otaczające Amerykę Północną (ćw. 1 str. 30) W razie problemów, spójrzcie na zamieszczoną 

mapkę.  

9. W ćwiczeniu 2 str. 30 waszym zadaniem będzie uzupełnienie tekstu odpowiednimi wyrazami z 

ramki. Spróbuj uzupełnić go samodzielnie, a potem sprawdź czy wykonałeś to zadanie poprawnie.  

Ameryka Północna jest ojczyzną Indian i kowbojów. To właśnie na tym kontynencie produkuje się 

najsłynniejsze filmy. Ameryka to nowoczesne i bogate miasta, ale także rozległe pustkowia. Znajduje 

się tu jeden z największych kanionów świata, którego dnem płynie rzeka Kolorado. W Kanadzie 

możemy przejechać się najdłuższą ulicą świata, która ma ponad 1800 km.  

10. Przejdziemy do ostatniego ćwiczenia  - ćwiczenie 3 str. 30. Przerysuj do zeszytu do polskiego 

tabelkę. Przypomnij sobie, że przymiotnik jest określeniem rzeczownika: np. 

Piłka (jaka?) kolorowa 

Odpowiada na pytania: Jaki? Jaka? Jakie?  

Twoim zadaniem będzie odszukanie w uzupełnionym tekście z ćwiczenia 2 wszystkich przymiotników. 

Pracuj samodzielnie, wiem że potrafisz!!! Możesz później sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś to 

ćwiczenie z moją odpowiedzią.  



11.         W zeszycie do przyrody zapiszcie notatkę o Ameryce Północnej. Jeśli macie drukarkę, 

poproście rodziców o wydrukowanie mapek z dzisiejszego scenariusza i wklejcie je do zeszytu.  

Ameryka Północna to trzeci pod względem wielkości kontynent świata. Kontynent ten graniczy z 

oceanami: Oceanem Arktycznym, Oceanem Spokojnym (Pacyfik) i Oceanem Atlantyckim. Jest to 

dom dla: Kanady, Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Grenlandii. Ameryka Północna jest ojczyzną 

Indian i kowbojów.  

Ameryka Północna to  

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy 

nowoczesne nowocześniejsze najnowocześniejsze 

bogate bogatsze najbogatsze 

rozległe rozleglejsze najrozleglejsze  

słynne słynniejsze najsłynniejsze  

duży większy największy 

długa dłuższa najdłuższa 

 

12. Jako podsumowanie dzisiejszych zajęć o Ameryce Północnej obejrzyjcie film. Poproście 

rodziców, aby go Wam wyświetlili.  

https://www.youtube.com/watch?v=v3wkbCYfB5E 

13.      Otwórzcie ćwiczenie na stronie 78. Waszym zadaniem będzie odszukanie nazw solmizacyjnych 

dźwięków, a następnie narysowanie danego dźwięku na pięciolinii. Obok rysunku zapisz odnaleziony 

dźwięk. W razie kłopotów, skorzystaj z zeszytu do nut.  

Po wykonaniu zadania poproś rodzica o wykonanie zdjęcia i przesłanie go na mój adres mailowy. 

Czekam na prace do 24.04.  

Teraz czas na chwilę relaksu, a potem przejdziemy do matematyki.  

Ćwiczenie relaksacyjne „Łokieć, kolano” 

Wstań. Podnoś na przemian raz prawą, raz lewą nogę zgiętą w kolanie. Podnosząc prawą nogę, 

dotykaj prawym łokciem do kolana. Podnosząc lewą nogę, dotykaj lewym łokciem do lewego kolana. 

Po serii wykonanych ruchów następuje zmiana. Dotykaj lewym łokciem do prawego kolana, a 

prawym łokciem do lewego kolana. Ćwicz wolno, a dokładnie.  

MATEMATYKA 

Dzisiaj będziemy kontynuować ćwiczenia w kolejności wykonywania działań matematycznych. 

Pamiętajcie – jeśli w zadaniu pojawia się dodawanie i odejmowanie – liczymy kolejno od lewej strony.  

W ramach przypomnienia zapiszcie w zeszycie do matematyki podane przykłady i rozwiążcie je, 

stosując kolejność wykonywania działań.  Pamiętajcie, żeby rozpisać obliczenie, np.  

49 – 4 + 5 = 45 + 5 = 50 

72 – 15 + 25 = 



16 – 9 + 4= 

62 – 12 + 30 = 

20 – 7 + 3 =  

22 – 6 + 4=  

12 + 15 – 3 = 

 

Jeśli udało wam się rozwiązać wszystkie przykłady, to przejdziemy teraz do zeszytu ćwiczeń z 

matematyki strona 27. Pracuj samodzielnie! 

Ćw. 1., s. 27. 

28 + 16 + 10 = 44 + 10 = 54 

Odp.: Grześ ma razem 54 modele samolotów.  

Ćw. 2, s. 27 

Tutaj również stosujemy kolejność wykonywania działań, ale działania zostały przedstawione w 

tabelce.  

Ćw. 3, s. 27 

27 zł + 35 zł – 18 zł = 62 zł – 18 zł = 44 zł 

Odp.: Dominik ma 44 zł. 

Ćw. 4, s. 27 

W tym zadaniu mamy podane działanie. Waszym zadaniem jest ułożenie treści zadania, pytania i 

odpowiedzi do podanego działania. Na koniec udziel odpowiedzi.  

 

Jeśli wykonałeś już wszystkie zadania, to zasłużyłeś na odpoczynek. Na dzisiaj to już wszystko. Miłej 

pracy i do szybkiego zobaczenia!  

 


