
 

Zadania na 22.05.20 - piątek 

 

Witam Kochani! Przed nami dwa dni odpoczynku. Spędźcie je z najbliższymi ciesząc się urokami 

majowej pogody.  Kolorami kwiatów i ich zapachami. 

Dziś dowiecie się, co to jest malarstwo realistyczny i abstrakcyjne. Czym różnią się te rodzaje 

malarstwa?   

 

 MAJ W KOLORACH 

 Temat dnia: O tym, jak trzecioklasiści dokonali odkrycia abstrakcji. Pisownia nie z 

czasownikami. 

 

 Na początek zapraszam Was do obejrzenia dwóch obrazów: realistycznego i abstrakcyjnego 

 
Myślę, że podobają Wam się te obrazy. 

 



 

 

 

Zapraszam do nauki. Zaczynamy!  

 

1.  Zapoznajcie się z opowiadaniem pt. „O tym, jak trzecioklasiści odkryli 

abstrakcję” 

(Podręcznik cz. 4, s. 14, 15). 

 

2. Po przeczytaniu czytanki spróbujcie ustnie odpowiedzieć na pytania. 

− Dokąd szły dzieci podczas zajęć koła plastycznego? 

− Jak podczas zajęć zachowywał się Olek? 

− W jaki sposób pani Patrycja wyjaśniła dzieciom, czym jest abstrakcja? 

− Czego na podstawie czytanki dowiedzieliście się o sztuce abstrakcyjnej?  

− Czym różnią się obrazy i rzeźby abstrakcyjne od innych?  

− Co to znaczy, że są abstrakcyjne?  

 

3. Jakie są różnice między obrazami realistycznymi a abstrakcyjnymi. 

Szkoda, że nie jesteśmy w klasie i nie mogę Wam pokazać albumów z obrazami różnych 

malarzy, prezentujących różne nurty w malarstwie. To bardzo interesujące. 

 Przyjrzyjcie się teraz dokładnie obrazom powyżej i przypomnijcie sobie co o sztuce 

abstrakcyjnej mówiła pani Patrycja . Myślę, że dostrzegliście różnicę pomiędzy 

obrazami. Przeczytajcie i przepiszcie notatkę do zeszytu. 

 

Obrazy malarstwa realistycznego przedstawiają codzienne życie ludzi, ich 

problemy, pracę, radość. Ukazują przyrodę w jak najwierniejszy sposób. 

 

Obrazy malarstwa abstrakcyjnego nie pokazują świata widzianego za pomocą 

wzroku.. Nie ma na nich podobieństwa do rzeczy już istniejących, nie naśladują 

natury. Obrazy te, to kompozycja linii, form, brył i kolorów. Nie przypominają 

niczego realnego. 

Abstrakcjonizm i realizm  to kierunki w sztuce, które dotyczą również grafiki i 

rzeźby. 
 

 Następnie podzielcie kartkę w zeszycie na pół i narysujcie własne rysunki – realistyczny 

i abstrakcyjny.  

Poproście Rodziców o zrobienie zdjęcia pracy i przysłanie na mojego maila.  Na prace 

czekam do dnia 29. 05. 

 

4. Ułóżcie teraz zdania z wyrażeniami, które w tekście czytanki wyróżniono 

kolorem niebieskim. Zapiszcie je w zeszytach. 

      Z pewnością zauważyliście,  ze są to czasowniki z przeczeniem „nie”. 

   

Pamiętajcie! „Nie” z czasownikami piszemy oddzielnie. 

 

 

 



 

 

 

 

Czas na odpoczynek. Przypominam o wietrzeniu pokoju i piciu wody! 

Ćwiczenie relaksacyjne „Postukaj, opukaj” 

Stańcie w lekkim rozkroku. Pięściami delikatnie opukujcie swoje ciało: nogi, ręce i barki. 

Róbcie to w kierunku serca. Prawą ręką opukujcie lewą rękę, a następnie odwrotnie. Obiema 

pięściami opukujcie najpierw prawą, potem lewą nogę. Następnie górną część pleców i lekko, 

palcami dłoni – głowę. 

 

Matematyka 

 

Zapraszam Was do pracy w ćwiczeniach matematycznych 

1. Tworzenie liczb trzycyfrowych według podanego warunku i układanie ich w 

ciągach malejących lub rosnących (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, s. 

64) 

Z podanych cyfr ułóżcie największą liczbę trzycyfrową. Następnie ułożone liczby zapisujcie 

w ciągach: 

– rosnącym: 421, 543, 621, 653, 764, 852, 983, 985; 

– malejącym: 985, 983, 852, 764, 653, 621, 543, 421. 

2. Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 

3, ćw.2, 3, 4, s. 64) 

Jestem pewna, że poradzicie sobie z tymi ćwiczeniami. 

3. Różnica między cyfrą a liczbą (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, s. 65) 

Podpowiadam:  

– zbiór zielony: cyfry, które jednocześnie są liczbami, 

– zbiór niebieski: liczby, które składają się z cyfr. 

4. Zapisywanie liczb parzystych i nieparzystych za pomocą słów i cyfr (zeszyt 

ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 3, s. 65) 

Zapisujcie: 

• liczby zapisane cyframi za pomocą słów,  

• liczby zapisane słownie za pomocą cyfr, 

• wpiszcie w tabelkę poprzednio zapisane liczby, dzieląc je na parzyste i nieparzyste.  

Liczba parzysta jest wielokrotnością liczby 2. 

0 jest też parzyste.  

Liczbę parzystą łatwo rozpoznać, bo w rzędzie jedności ma liczbę parzystą np. 124, 78, 

576….. 

Proszę, obejrzyjcie ciekawy film o liczbach parzystych i nieparzystych 

https://www.youtube.com/watch?v=czVuNiWKvQ4 

 

5. Ćwiczenie spostrzegawczości (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 4, s. 65) 

 

Jeżeli udało Wam się wykonać wszystkie zadania, możecie z czystym sumieniem i 

uśmiechem na twarzy rozpocząć weekend. Pozdrawiam! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=czVuNiWKvQ4


 


