
22.05 zadania dla klasy 3b 

Witajcie kochani! Dzisiaj przed nami ostatni dzień szkoły w domu w tym tygodniu. Mam 

nadzieję, że wybierzecie się w ten weekend na spacer z rodzicami. Poobserwujcie, jakie 

zmiany zaszły w przyrodzie. Mamy w końcu wiosnę w pełni!  

Czy jesteście gotowi na dzisiejsze zadania? To zaczynamy! 

 

1. Zanim zaczniemy na dobre dzisiejsze zajęcia mam dla was zagadkę. Spróbujcie 

odgadnąć, co będzie tematem dzisiejszych zajęć.  

 

Na prawo drzewa, na lewo drzewa. 

Ptak ci radośnie nad głową śpiewa. 

Po mchu zielonym ostrożnie kroczysz, 

a gdy szeroko otworzysz oczy, 

dostrzeżesz same dziwy, cuda. 

Może zobaczyć ci się uda 

niesamowity zwierząt świat. 

Już wiesz gdzie jesteś? 

To jest… 

 

2. Tak kochani, na dzisiejszych zajęciach wyruszymy na wycieczkę do lasu, razem z 

bohaterami wiersza.  

 

 
3. Otwórzcie podręcznik na stronie 92. Przeczytajcie wiersz „Czy to był ten sam las?”. 

Możecie poprosić kogoś dorosłego, aby drugi raz przeczytał z Wami ten wiersz z 

podziałem na role.  



 

4. Jak zawsze sprawdzimy, ile zapamiętaliście z czytanego tekstu. Spróbujcie ustnie 

odpowiedzieć na podane pytania: 

 

– Jak o wycieczce do lasu opowiedzieli Jaś i Maciek? 

– Która wypowiedź bardziej ci się podobała? Dlaczego? 

– Dlaczego ważne jest wypowiadanie się poprawnym i pięknym językiem? 

 

 

5. Na pewno zauważyliście, że w wypowiedzi Maćka brakowało szczegółów, ponadto 

ciągle używał jednego słowa – „fajnie”. Janek natomiast mówi o rodzajach drzew, 

które rozpoznał w lesie, opowiada o pięknym śpiewie ptaków, a nawet udało mu się 

zauważyć pięknego, rudego lisa. Zdecydowanie z wypowiedzi Janka dowiadujemy się 

większej ilości informacji i są one bardziej dokładne.  

W ramce ZAPAMIĘTAJ znajdziecie wskazówkę, jak można wzbogacać swoje 

słownictwo. Czytajcie książki, grajcie w gry słowne, a jestem przekonana, że wasze 

słownictwo będzie bogate i ciekawe. Tak jak słownictwo Janka.  

 

6. Aby poćwiczyć używanie bogatego i pięknego słownictwa, ułóżcie do ilustracji, która 

jest obok wiersza, trzy pytania. Zapiszcie je w zeszycie, udzielcie na nie odpowiedzi.  

 

7. Otwórzcie teraz ćwiczenie zintegrowane na stronie 70. Wykonamy ćwiczenie 1 i 2.  

W ćwiczeniu 1 odszukajcie w diagramie po 4: czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki, 

przysłówki, liczebniki. Zauważcie, że zostały one zapisane kolorami. Użyjcie tych 

samych kolorów, aby odszukać wszystkie wyrazy. Następnie zapiszcie je pod 

diagramem, w odpowiednich miejscach.  

 

W ćwiczeniu 2 zostały zamieszczone dwa zdjęcia. Oba przedstawiają mosty. Użyjcie 

jak największej ilości przymiotników (cechy, Jaki? Jaka? Jakie?), aby je opisać, np. 

wielki, długi, imponujący, ciekawy itd.  

 

8. Wrócimy teraz na chwilę do podręcznika na stronę 93. Przeczytajcie notatkę 

kronikarską klasy 3a z ich wyprawy do lasu. Po przeczytaniu ustnie odpowiedzcie na 

pytania:  

 

– Kiedy odbyła się wycieczka? 

– Dokąd klasa wybrała się na wycieczkę? 

– Jakie zadania do wykonania miały dzieci podczas wycieczki do lasu? 

– Jak należy się zachowywać w lesie? 

– Co zdarzyło się podczas wycieczki? 

– Jak zakończyła się wycieczka? 

 

 

9.  Po wykonaniu tego zadania przejdziemy dalej. Możecie zamknąć już podręcznik.  



Przypomnijcie sobie, jak kilka zajęć wcześniej omawialiśmy pewną bardzo ważną 

zasadę.  

NIE Z CZASOWNIKAMI PISZEMY ODDZIELNIE !!! 

NP. NIE IDZIE, NIE ŚPIEWA, NIE TAŃCZY  

 

Dzisiaj natomiast nauczymy się zupełnie odwrotnej reguły, ale dotyczącej innej części 

mowy.  

Otwórzcie ćwiczenie na stronie 71. Przeczytajcie informację w ramce ZAPAMIĘTAJ.  

 

CZĄSTKĘ NIE Z PRZYMIOTNIKAMI PISZEMY ŁĄCZNIE. 

NP. NIEZWYKŁY, NIESAMOWITY, NIEDUŻY 

 

Zapiszcie podaną definicję w zeszycie do polskiego, razem z przykładami.  

 

10. Po zapisaniu notatki w zeszycie, wrócimy do ćwiczenia na stronę 71. Wykonamy 

ćwiczenie 1, 2, 3.  

 

W ćwiczeniu 1 zapiszcie wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, dopisując cząstkę 

„nie” zgodnie z podaną regułą, np. ładny – nieładny 

Następnie w poleceniu z kropką ułóżcie i zapiszcie dwa zdania wykorzystując 

przymiotniki z przeczeniem „nie”.  

 

W ćwiczeniu 2 pobawimy się w gry słowne, aby wzbogacić swoje słownictwo. 

Utwórzcie nowe wyrazy , zmieniając tylko jedną literę, np. krok – mrok.  

Liczę na waszą pomysłowość!  

 

W ćwiczeniu 3 ułóżcie z rozsypanych liter wyrazy i zapiszcie je w liniaturze.  

 

Po wykonaniu tych ćwiczeń zasłużyliście na chwilę relaksu. Janek i Maciek z klasą byli na 

wycieczce w lesie. Podczas wycieczki słyszeli piękny śpiew ptaków. Może i my posłuchamy? 

„Odgłosy natury – Ptaki. Las” 

 https://www.youtube.com/watch?v=19Czl58l7iU 

 

 

Kiedy jesteśmy zmęczeni, warto się położyć i posłuchać cichutkiej muzyki. Możemy 

odpoczywać, wyobrażając sobie śpiewające ptaki.  

 

 

MATEMATYKA  

Na dzisiejszych zajęciach utrwalimy obliczenia w zakresie czterech najważniejszych działań 

matematycznych, czyli: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.  

 

Otwórzcie podręcznik do matematyki na stronie 84.  

https://www.youtube.com/watch?v=19Czl58l7iU


Zaczniemy od zadania 1. Przepiszcie przykłady do zeszytu, a następnie wstawcie pomiędzy 

liczby znak „+” lub „ – „ tak, aby działania były prawdziwe.  

 

Następnie wykonamy zadanie 6. Przedstawcie, za pomocą jakich działań, najszybciej 

rozwiążecie zadania.  

 

 Ile Janek wydał pieniędzy na naklejki? 

 Ile gumek do włosów dostała każda koleżanka? (2 działania)  

 

Nie zapomnijcie o odpowiedziach.   

 

Po wykonaniu zadań w zeszycie, przejdziemy do zeszytu ćwiczeń na stronę 60.  

W zadaniu 1 policzcie, ile jest klocków. Użyjcie mnożenia (pomnóżcie przez siebie liczbę 

klocków w kolumnie i rzędzie). 

W zadaniu 2 za pomocą dzielenia policzcie, ile było paczek z klockami.  

W zadaniu 3 wpiszcie odpowiednie liczby. Zwróćcie uwagę na działania i kolor strzałek.  

W zadaniu 4 obliczcie działania w pamięci i wpiszcie wyniki w okienka nad działaniami. 

Następnie porównajcie wyniki za pomocą znaków: „<”, „>” lub „=”.  

 

Zdjęcie zadania 3 ze strony 60 (ćwiczenie) prześlijcie na mojego służbowego maila. 

Sprawdzę je i ocenię. Pracujcie samodzielnie.  

 

To już wszystko co dla was przygotowałam na dzisiaj. Życzę udanego weekendu! Do 

usłyszenia w poniedziałek.  

 

 


