
23.06. zadania dla klasy 3b 

 

Witajcie we wtorek! Tak, jak pisałam wczoraj, w tym tygodniu będziemy omawiać różne rodzaje 

środków transportu. Wczoraj omówiliśmy transport lądowy, natomiast dzisiaj dowiecie się, jakimi 

środkami odbywa się transport wodny.  

 

1. Jak sama nazwa wskazuje, aby mógł odbywać się transport wodny, potrzebna nam jest woda. 

Ale nie chodzi tu o wodę z kranu, tylko o wodę zgromadzoną w różnych zbiornikach 

wodnych: oceanach, morzach, jeziorach, stawach czy rzekach.  

 

2. Wrócimy na chwilę do schematu z wczorajszych zajęć. Transport wodny możemy podzielić na 

transport morski i rzeczny.  

 

 
 

3. Otwórzcie następnie ćwiczenie zintegrowane na stronie 59. W ćwiczeniu 1 przestawcie sylaby 

w niektórych przykładach, a następnie odczytajcie nazwy różnych środków transportu 

wodnego. Zapiszcie ich nazwy w kolejności alfabetycznej.  



 
 

4. Oczywiście na przestrzeni wieków transport wodny uległ dużym zmianom. Pierwszym 

środkiem transportu wodnego, którym poruszał się człowiek, była tratwa. Natomiast dzisiaj 

mamy już piękne statki i okręty.  



 
Spójrzcie na ćwiczenie 1 na stronie 57. Macie tam dwie fotografie przedstawiające dwa 

statki. Jak myślicie, który z nich jest starszy, a który młodszy? Zapiszcie 2-3 zdania o tym, jak 

się one zmieniły.  

 

5. Wasi rodzice z pewnością pamiętają grę w statki. Do jej przeprowadzenia potrzebne są kartki 

i coś do pisania.  

W ćwiczeniu 2 na stronie 57 macie instrukcję tej gry. Zaproście do niej rodzeństwo lub 

rodziców.  

 

6. Przejdziemy następnie na stronę 58.  

 

W ćwiczeniu 1 macie zapisane trzy zdania. Podkreślcie w nich odpowiednimi kolorami: 

czasowniki, liczebniki, rzeczowniki, przysłówki, przymiotniki.  

 

W ćwiczeniu 2 podzielcie ciąg literowy na wyrazy. Zapiszcie te wyrazy w kolejności 

alfabetycznej.  

(radar, okręt, kapitan, majtek, dok, ocean, sternik, żaglówka, wschód, latarnia, drobnicowiec, 

maszt, kadłub, wycieczkowiec, burta).  

 

W ćwiczeniu 3 zapiszcie podane rzeczowniki w liczbie mnogiej. Utwórzcie od nich czasowniki.  

np. żaglówka (l.poj.) – żaglówki (l.mnoga) 

żeglować (czasownik) 

 



W ćwiczeniu 4 wykorzystajcie podane wyrazy i utwórzcie z nimi trzy zdania pojedyncze.  

np. Biała żaglówka płynie po morzu.  

 

7. Polska, dzięki położeniu nad Morzem Bałtyckim, również posiada porty morskie.   

 

Do największych portów należą: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście.  

 

Pozostałe porty to: Darłowo, Dziwnów, Dźwirzyno, Elbląg, Frombork, Hel, Jastarnia, Kamień 

Pomorski, Kołobrzeg, Krynica Morska, Kąty Rybackie, Lubin, Łeba, Mrzeżyno, Nowa Pasłęka, 

Nowe Warpno, Police, Przytór, Puck, Rowy, Sierosław, Stepnica, Tolkmicko, Trzebież, Ustka, 

Wapnica, Wolin, Władysławowo. 

 

Spójrzcie na fragment mapy Polski i odszukajcie na niej nazwy wymienionych portów.  

 
8. Na koniec naszej dzisiejszej rozmowy o transporcie wodnym, obejrzyjcie film o znanym 

polskim żaglowcu o nazwie „Dar Młodzieży”. 

 Film pt. „Pod pełnymi żaglami” 

https://www.youtube.com/watch?v=NgDgvq9W2h4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NgDgvq9W2h4


MATEMATYKA  

Na dzisiejszych zajęciach utrwalimy dodawanie i odejmowanie liczb. 

Otwórzcie ćwiczenie matematyczne na stronie 32 i 33. Wykonajcie wszystkie zadania. Dodatkowo 

wykonajcie zadania ze strony 40.  

 

To już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia jutro! 

 


