
22.06. zadania dla klasy 3b 

Witajcie kochani w ostatnim tygodniu tego roku szkolnego. Mam nadzieję, że będziecie w nim 

pracować tak samo wytrwale, jak do tej pory. Skoro zbliżają się wakacje, to postanowiłam omówić z 

wami różne rodzaje środków transportu. Wyróżniamy transport lądowy, wodny i powietrzny. Na 

dzisiejszych zajęciach omówimy transport lądowy.  

A więc zaczynamy! 

 

1. Ludzie od zawsze chcieli się przemieszczać, by odkrywać nowe miejsca. Popatrzcie na 

poniższy schemat, który prezentuje różne rodzaje transportu, dzięki którym możliwe jest 

przemieszczanie się osób i wysyłka towarów.  

 

 
1. Obejrzyjcie następnie krótką prezentację z różnymi rodzajami środków transportu i 

wysłuchajcie, jakie dźwięki towarzyszą im pracy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M 

 

2. Jednym z podstawowych rodzajów transportu jest transport lądowy. Możemy go podzielić na 

transport kolejowy i drogowy.  

Spójrzcie na ilustrację, która prezentuje różne rodzaje środków transportu lądowego.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M


 
 

 

3. Otwórzcie zeszyt do przyrody i zapiszcie w nim krótką notatkę.  

 

Transport to przewóz osób i towarów.  

 

Przerysujcie następnie schemat z podziałem transportu. A następnie zapiszcie według wzoru:  

 

Transport lądowy: 

 rower 

 motocykl 

 skuter 

 tramwaj 

 metro 

 pociąg 

 kamper 

 samochód 

 autokar 

 

4. Przejdziemy następnie do zeszytu ćwiczeń na stronę 23 i 24.  

Strona 23 

W ćwiczeniu 1 pokonajcie labirynt przemieszczając się tylko tą drogą, na której są nazwy 

środków transportu lądowego. Zapiszcie te wyrazy w liniaturze.  

 

 W ćwiczeniu 2 opowiedzcie krótko o sytuacji przedstawionej na kadrze filmowym. Ułóżcie i 

zapiszcie dalszy ciąg tej historii w kilku zdaniach.  

 

 



Strona 24 

W ćwiczeniu 1 znajdźcie wśród podanych wyrazów rzeczowniki i czasowniki. Otoczcie je 

pętlą. Następnie odszukajcie je w diagramie. Pozostałe litery czytane poziomo utworzą 

rozwiązanie. Dowiecie się, czym i dokąd, pojechał Bratek poprzedniego lata nad morze.  

 

W ćwiczeniu 2 oddzielcie kolejne wyrazy od siebie. Odczytajcie i zapiszcie w liniaturze zdanie 

wypowiadane przez Bratka.  

 

5. Wysłuchajcie teraz znanego wiersza Juliana Tuwima pt:„Lokomotywa”. Autor opisuje w nim 

swoje wrażenia z podróży pociągiem.  

https://www.youtube.com/watch?v=sp–hXpPD4BU 

Zastanówcie się przez chwilę o różnicach między dawnym typem lokomotywy a pociągiem 

najnowszej generacji. 

 

MATEMATYKA 

Na dzisiejszych zajęciach przypomnimy sobie sposoby dodawania i odejmowania liczb. 

Popatrzcie na poniższy przykład:  

 

60 + 70 = 60 + 40 + 30 = 130 

                             (70) 
Najpierw, aby ułatwić sobie liczenie, dopełniłam do pełnej setki. A więc dodałam 40, a 

następnie, to co mi zostało z 70, czyli 30 (bo 40 + 30 = 70).  

 

Otwórzcie teraz ćwiczenie matematyczne na stronie 30.  

Wykonajcie pozostałe działania z zadania 1 według wzoru, czyli najpierw dopełnijcie do 

pełnych setek.  

 

W zadaniu 2 zapiszcie jakie liczby ukryły się pod kwiatami o danym kolorze. Wstawcie w 

pozostałe kwiaty odpowiednie liczby i rozwiążcie działania. Zapiszcie działania w kratkach.  

 

Spójrzcie teraz na kolejny przykład: 

 

  

36 + 42 = 30 + 40 + 6 + 2 =78 

 
W tym przykładzie najpierw dodałam do siebie pełne dziesiątki, a następnie jedności.  

W podobny sposób wykonajcie pozostałe przykłady z zadania 3 na stronie 30. Pamiętajcie, 

aby rozpisać każdy przykład.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sp–hXpPD4BU


W zadaniu 1 na stronie 31 wykonajcie zadanie z treścią. Obliczenia zapiszcie dwoma 

sposobami, które przed chwilą ćwiczyliście.  

 

W zadaniu 2 obliczcie i wpiszcie wyniki w odpowiednie miejsca.  

 

Teraz przypomnimy sobie dwa sposoby na odejmowanie.  

Spójrzcie na przykład: 

 

I SPOSÓB 

 

168 – 74 = 168 – 70 – 4 = 94 
Zamieniłam liczbę 74 na dziesiątki (70) i jedności (4). A następnie odjęłam ją od liczby 168.  

Wykonajcie tym sposobem dwa pozostałe przykłady z zadania 3 na stronie 31.  

 

II SPOSÓB 

 

174 – 83 = 174 – 74 – 9 = 91 
Tym razem zamieniłam liczbę 83 na 74 i 9, tak, aby odjąć od liczby 174 dziesiątki do pełnej 

setki, a następnie jedności.  

 

Tym sposobem wykonajcie pozostałe przykłady z zadania 3 na stronie 31.  

 

Mam nadzieję, że przypomnieliście sobie sposoby ułatwiające nam obliczanie większych liczb.  

Po wykonaniu tych zadań z zeszytu ćwiczeń (strona 30 i 31) przyślijcie mi ich zdjęcie na 

Messengera. Sprawdzę, czy poprawnie je wykonaliście.  

 

 

To już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia jutro! 

 

 
 


