
22.04 zadania dla klasy 3b M. Bombała 

 

Witajcie kochani! Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, naszej błękitnej planety. Pamiętajcie, że 

nawet małe działania mogą uczynić wielkie zmiany. Wy też macie wpływ na kondycję naszej planety. 

Pamiętajcie o wyrzucaniu śmieci do odpowiednich pojemników, zakręcaniu wody chociażby podczas 

mycia zębów, branie prysznica zamiast długiej kąpieli w wannie.  

Oprócz Dnia Ziemi, będziemy dalej podróżować po Ameryce Północnej. Dzisiaj dowiecie się, jak to się 

stało, że Ameryka została odkryta i komu to zawdzięczamy. Przy okazji rozmów o Europie 

wspominałam wam, że jest ona nazywana „starym kontynentem”. Tłumaczyłam, że to właśnie z 

krajów takich jak: Włochy, Hiszpania czy Portugalia odbywały się liczne podróże morskie. Żeglarze 

próbowali znaleźć morską drogę do Indii, miejsca z którego pochodziły różne przyprawy. Podróże w 

tamtych czasach wyglądały znacznie inaczej niż obecnie. Nie dysponowano takimi urządzeniami jak 

nawigacja. Do dyspozycji żeglarze mieli jedynie kompasy i mapy. Czy jesteście ciekawi, co było dalej? 

To zaczynamy! 

 Na poprzednich zajęciach dowiedzieliście się, że Ameryka Północna jest ojczyzną Indian. Zostali oni 

tak nazwani, gdyż odkrywcy tego kontynentu myśleli, że dotarli do Indii.  

Otwórzcie teraz podręcznik na stronie 46 i przeczytajcie tekst. Po przeczytaniu tekstu postarajcie się 

ustnie odpowiedzieć na poniższe pytania: 

- Kto zamieszkiwał tereny Ameryki przed przybyciem Europejczyków? 

 - Jak nazywały się plemiona Indian zamieszkujących Amerykę Północną? 

 - Czym zajmowali się Indianie? 

- Gdzie mieszkali?  



 

Popatrzcie teraz na fotografię i spróbujcie opisać ją ustnie.  

Pamiętajcie o zawarciu odpowiedzi na pytania: 

Co przedstawia fotografia? 

Gdzie znajdują się Ci ludzie? 

Kim oni są? 

W co są ubrani? 

Co widzisz w tle? 

 

Obejrzyjcie film edukacyjny „Festiwal pieśni i tańca Indian Ameryki Północnej”. Link do filmu znajduje 

się poniżej: 

(https://www.youtube.com/watch?v=x6FCEzLSySQ) 

2. Otwórzcie teraz ćwiczenie zintegrowane na stronie 32. W ćwiczeniu 1 znajduje się tekst. Waszym 

zadaniem jest uzupełnienie go odpowiednią formą wyrazu Indianin.  Pamiętajcie – jest to wyraz, 

który piszemy wielką literą.  

Po uzupełnieniu tekstu, przeczytajcie ciekawostkę. Dotyczy ona amuletu, który powstrzymuje złe sny.  



 

3. Możecie zamknąć już ćwiczenie zintegrowane. Wrócimy teraz do podręcznika. Przeczytajcie tekst 

na stronie 47. Dotyczy on odkrywcy Ameryki – Krzysztofa Kolumba.  

 

W zeszycie do przyrody napiszcie krótką notatkę: 

Krzysztof Kolumb był włoskim żeglarzem, który pod 

flagą Hiszpanii w 1492 roku w poszukiwaniu nowej 

handlowej drogi morskiej do Indii odkrył Amerykę. 

Odpowiedzi na poniższe pytania zapiszcie w zeszycie do przyrody.  

1. Kim był Krzysztof Kolumb? 

2. Dlaczego Kolumb jest sławny do dziś? 

3. Jak nazywał się okręt Krzysztofa Kolumba i kiedy wypłynął z Hiszpanii? 

4. Dlaczego Kolumb nazwał mieszkańców Ameryki Północnej Indianami? 

5. Jakie rośliny przywiozły do Europy statki Kolumba? 



Aby na chwilę oderwać się od pisania, proponuję obejrzenie filmu. Dotyczy on słynnego 

podróżnika – Krzysztofa Kolumba.  

(https://www.youtube.com/watch?v=iE_pQ1VL714) 

W domu, w ramach przypomnienia sobie tematyki dzisiejszej lekcji narysujcie własne łapacze 

snów. Jestem ciekawa, jak je zaprojektujecie. Poproście rodzica o wykonanie zdjęcia i przesłanie 

go na mojego Messengera. Chętnie obejrzę wasze prace.  

 

MATEMATYKA 

Przejdziemy teraz do matematyki. Wczoraj przypomnieliśmy sobie informacje o osi liczbowej. 

Dzisiejsze zadania do wykonania również będą z nią związane. Zaczniemy od podręcznika do 

matematyki. Otwórzcie go na stronie 72. W zeszycie wykonajcie zadanie 5 i 6.  

Zad. 5, str. 72  

Tutaj macie zapisać działanie matematyczne na dodawanie i odejmowanie, którego wynikiem 

będzie liczba 28.  

Np. 24 + 4= 28 lub 35 – 7 – 28 

Przedstawcie te działania na osiach liczbowych. W razie wątpliwości spójrzcie na stronę 71 na 

zadanie z żabkami. 

Zad. 6, str. 72  

To zadanie z treścią. Kasia od liczby 83 odjęła pewną liczbę, następnie odjęła od wyniku tę samą 

liczbę co poprzednio i otrzymała liczbę 35. Jaką liczbę odejmowała Kasia? 

Możecie zapisać to w ten sposób:  

          83 -?  - ? = 35 

83 – 35 = 48 

48 : 2 = 24 

Odp: Kasia odejmowała liczbę 24.  

Skoro poradziliście sobie z tym zadaniami, to przejdziemy teraz do zeszytu ćwiczeń do 

matematyki, strona 29. Wykonajcie zadania W zadaniu 4 kropkę wykonajcie w zeszycie i ułóżcie 

własny łańcuszek matematyczny. Teraz przejdziemy do strony 30. Te zadania nie sprawią wam 

trudności. Przeczytajcie dokładnie polecenia.  

Na dzisiaj to już wszystko. Pracujcie samodzielnie! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iE_pQ1VL714

