
21.05 zadania dla klasy 3b 

Witajcie kochani! Dzisiaj już czwartek. Mam nadzieję, że macie jeszcze troszkę energii do 

samodzielnej pracy.  

Wiecie już, że trwa jedna z  najpiękniejszych pór roku, czyli wiosna. Kwitną pięknie bzy – na fioletowo 

i biało. Na dzisiejszych zajęciach będziemy omawiać wiosenne wierszyki. Dowiemy się, w jaki sposób 

poetka przedstawiła wiosnę. A może i wam uda się ułożyć krótki wiosenny wierszyk? 

A więc zaczynamy! 

 

1. Na początek, w załączniku znajdziecie krótką krzyżówkę. Rozwiążcie ją, wklejcie do zeszytu i 

odczytajcie hasło.  

 

2. Otwórzcie podręcznik na stronie 90. Zapoznajcie się z dwoma krótkimi wierszami Joanny 

Kulmowej. Pamiętajcie podczas czytania o odpowiedniej intonacji i znakach przestankowych. 

Po przeczytaniu spróbujcie ustnie odpowiedzieć na poniższe pytania:  

 

 Wymień bohaterów wierszy. 

 Czym się cieszą młode listki? 

 Co robił wiosenny wietrzyk? 

 Po czym poznajemy wiosnę? 

 Jaki nastrój wywołują w was te wiersze? 

 Dokończ zdanie: Młode listki cieszą się ……. 

 

 

3. Teraz przejdziemy do zeszytu ćwiczeń na stronę 68. Wykonamy ćwiczenie 1,2 i 3.  

 

W ćwiczeniu 1 uzupełnijcie zdania czasownikami w czasie przeszłym w odpowiedniej formie.  

Np. Kwiaty zaczęły kwitnąć. Ja zacząłem więcej spacerować.  

 

W ćwiczeniu 2 wpiszcie według własnego pomysłu wyrazy, które kojarzą się z wiosną, np. 

listki, słońce, pączki, kwitnie, kolorowo itd.  

 

W ćwiczeniu 3 natomiast ułóżcie trzy zdania o zmianach, które zachodzą w przyrodzie 

wiosną. Wykorzystajcie wyrazy z poprzedniego ćwiczenia.  

 

4. Następnie wrócimy na chwilę do podręcznika na stronę 91. Dzieci z klasy Janka i Bratek 

ułożyli krótkie wiosenne rymowanki. Przeczytajcie je. Odpowiedzcie ustnie na pytania: 

 

 Z czym kojarzy wam się wiosna? 

 Jakie kolory, zapachy i dźwięki kojarzą wam się z wiosną? 

 



5. Druga część zajęć będzie dotyczyła ćwiczeń ortograficznych. Mam nadzieję, że pamiętacie 

wszystkie reguły pisowni, które do tej pory poznaliśmy. Otwórzcie zatem ćwiczenie 

zintegrowane na stronie 69.  

 

W ćwiczeniu 1 uzupełnijcie brakujące zapisy wyrazów odpowiednimi formami rzeczownika, 

np. Biorę tę konewkę. Idę z tą konewką. Przyglądam się tym konewkom.  

Zwróćcie uwagę, jak zmieniają się końcówki tych wyrazów. 

Nie wykonujcie zadania z kropką. 

 

W ćwiczeniu 2 uzupełnijcie luki w wyrazach za pomocą ż lub rz. 

 

W ćwiczeniu 3 natomiast waszym zadaniem jest wpisanie w puste miejsca w wyrazach 

odpowiednich liter, a następnie wpisanie je we wskazane miejsca diagramu. Z zapisanych na 

żółtych i zielonych polach liter ułóżcie dwa wyrazy i utwórzcie z nimi zdanie. Zapiszcie to 

zdanie w zeszycie do polskiego.  

  

6. Teraz czas na chwilę relaksu od pisania.  

Poszukajcie utworu „Odgłosy wiosny – Johan Strauss (syn)”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_iZNMsUqDw 

 

Połóżcie się wygodnie na dywanie. Zamknijcie oczy. 

Wyobraźcie sobie, że jesteście na wiosennej łące. Słońce przyjemnie przygrzewa. Dokoła 

kwitną kolorowe kwiaty. Nad wami fruwa skowronek. Słyszycie jego śpiew. Kładziecie się w 

wysokiej trawie. Zamykacie oczy i wsłuchujecie się w odgłosy łąki. Słyszycie świerszcza, który 

właśnie rozpoczął swój koncert. Po chwili dołącza do niego bzycząca pszczoła… 

MATEMATYKA 

Otwórzcie zeszyt ćwiczeń do matematyki na stronie 59. Wykonajcie zadanie 1,2 i 3.  

W zadaniu 1 dokończcie zapis instrukcji do narysowanej drogi. Posługujcie się strzałkami: lewo, 

prawo, góra, dół.  

W zadaniu 2 przeczytajcie tekst i uzupełnijcie w nim brakujące informacje na podstawie rysunku.  

Zadanie 3 to zdanie z treścią. Najpierw policzcie, ile w zagrodzie gospodarza było krów, potem świnek 

i na koniec byków. Na koniec dodajcie do siebie liczbę wszystkich zwierzątek – nie zapomnijcie o 

owcach.  

Przejdziemy następnie do zadań z podręcznika ze strony 83. Rozwiązania zadań, jak zawsze, 

zapisujemy w zeszycie do matematyki.  

Zad. 1, str. 83 Przeczytajcie treść zadania.  

• Ile filiżanek może jeszcze zmieścić babcia na tej tacy, jeśli każdą postawi na wyznaczonym 

polu? 

https://www.youtube.com/watch?v=3_iZNMsUqDw


Odp.: Babcia może zmieścić na tacy jeszcze 6 filiżanek. 

Zad. 2, str. 83 

• Czy talerze zmieszczą się na tacy? 

Odp.: Mały talerz ma promień 10 cm, więc zmieści się na tacy, której szerokość wynosi 20 cm. Duży 

talerz ma promień 15 cm, więc nie zmieści się na tej tacy.  

W zadaniu 3 podajcie instrukcję, którą zastosowała do rysunku babcia oraz instrukcję, która 

zastosowała wnuczka.  

Zapiszcie to tak: 

Instrukcja babci: 

Instrukcja wnuczki: 

Posługujcie się tak jak zawsze symbolem strzałek: góra, dół, prawo, lewo.   

Zad. 4, str. 83  

• narysujcie figurę 2 razy większą i 2 razy mniejszą od podanej,  

• obliczcie obwody uzyskanych figur. 

Odp.: Figura powiększona ma obwód 20 cm, a pomniejszona – 5cm. 

Zad. 5, str. 83 

Narysujcie w zeszytach w kratkę rysunek psa powiększony dwukrotnie. 

 

PRACA NA OCENĘ: NAUCZCIE SIĘ NA PAMIĘĆ WIERSZA Z DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ PT: „WIOSENNY 

WIERSZYK”. GDY BĘDZIECIE JUŻ GOTOWI, POPROŚCIE RODZICÓW O NAGRANIE FILMIKU I 

PRZESŁANIE GO NA MÓJ ADRES MAILOWY. TERMIN: DO 3 CZERWCA 

 

To już wszystkie zadania, które zaplanowałam dla was na dzisiaj. Jak zawsze życzę wam miłej pracy. 

Do usłyszenia jutro! 

 


