
24.06. zadania dla klasy 3b 

Witajcie kochani w środę! Zbliżają się upragnione wakacje. Z pewnością wielu z was wyjedzie w tym 

czasie nad polskie morze. Chciałabym dzisiaj zapoznać was z tym pięknym regionem Polski.  

A więc zaczynajmy! 

 

1. Na początek przyjrzyjmy się mapie Polski. Jak już niejednokrotnie mówiliśmy na północy 

granicę naszego kraju wyznacza Morze Bałtyckie.  

 
 

2. Z pewnością podczas pobytu nad polskim morzem zapamiętaliście widok latarni morskich. 

Zadaniem latarni morskich było wskazywanie drogi statkom wracającym z wypraw na morzu.  

 

Oto nazwy wszystkich latarni morskich znajdujących się na tym terenie. Zapoznajcie się z 

informacjami przedstawionymi na ilustracji.  

 

Wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku znajduje się siedemnaście latarni morskich. Latarnie 

morskie nad Bałtykiem umiejscowione są kolejno: w Świnoujściu, Kikut 

k/Wisełki, Niechorzu, Kołobrzegu, Gąskach, Darłowie, Jarosławcu, Ustce, Czołpinie, Stilo, Roz

ewiu, Jastarni, na Helu, w Sopocie, Gdańsku Porcie Północnym i Nowym Porcie oraz 

w Krynicy Morskiej na wschodnim wybrzeżu.  

 

Zachęcam was do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego latarnie morskie na polskim 

wybrzeżu – „Latarnie morskie polskiego wybrzeża” 

https://www.youtube.com/watch?v=CN4Re2LoZpk 

https://www.youtube.com/watch?v=CN4Re2LoZpk


 

 

 
 

3. Na dzisiejszych zajęciach omówimy szczegółowo jedną z nich, znajdującą się w miejscowości 

Rozewie.  

Latarnia na Przylądku Rozewie to najstarsza tego typu budowla na polskim wybrzeżu, 

dodatkowo w jej wnętrzu znajduje się małe muzeum, posiadające w swych zbiorach przekrój 

latarni morskich od starożytności do dzisiaj. Latarnia morska Rozewie znajduje się na 

Przylądku Rozewie, najdalej na północ wysuniętej części Polski, w gminie  Władysławowo, 

pomiędzy miejscowościami Jastrzębia Góra i Chłapowo. Latarnia była wielokrotnie 

podwyższana, a obecnie jej konstrukcje stanowi murowana podstawa i metalowa wieża.  

 

 Wysokość latarni: 32,7 m 

 Wysokość światła: 83,2 m n.p.m. 

 Zasięg światła: 26 Mm 

 



 
 

4. Otwórzcie następnie ćwiczenie zintegrowane na stronie 60 i 61.  

 

Wykonajcie ćwiczenie 1 – opiszcie latarnię morską w Rozewiu korzystając z informacji 

zawartych powyżej (data budowy, wysokość, wygląd).  

 

W ćwiczeniu 2 zamieszczona została mapa. Opiszcie ustnie w kilku zdaniach położenie 

miejscowości Rozewie. Nie zapisujcie tego ćwiczenia w zeszycie.  

Uzupełnijcie zdanie znajdujące się pod mapą.  

 

W ćwiczeniu 3 dopiszcie do podanych wyrazów brakujące zakończenia –arz ,  –erz, - mierz,  

-mistrz.  

 

5. Zapoznajcie się z legendą związaną z Rozewiem.  



 

Dawno temu po Bałtyku pływało wiele statków, 

transportujących różnorodne towary. Pływali nimi kupcy, 

handlujący w nadbałtyckich portach. Kupiec Frank, właściciel 

jednego z najokazalszych żaglowców, w każdą podróż zabierał 

swą ukochaną córkę Kristę, wierząc, że jej obecność przynosi 

mu szczęście. Dziewczyna była piękna i miała cudowny głos, 

dlatego nieraz umilała śpiewem podróż swemu ojcu i całej 

załodze.  

 

Pewnego dnia, gdy Frank szykował się do wypłynięcia z 

gdańskiego portu w stronę Kołobrzegu, ostrzegano go, aby 

przełożył podróż bo zbliżał się sztorm. Jednak kupiec był 

pewien, że obecność córki ochroni go przed wszelkim 

niebezpieczeństwem. Gdy wypłynęli z portu, poprosił Kristę, aby 

zaczęła śpiewać. Dziewczyna, widząc chmury kłębiące się na 

horyzoncie i wzburzone morskie fale, próbowała namówić ojca 

do przerwania podróży, on jednak nie chciał jej słuchać.  

 



W krótkim czasie na morzu rozpętało się prawdziwe piekło. 

Spienione fale wdzierały się na pokład, a wiatr zagnał statek w 

pobliże przylądka Rozewie, gdzie roztrzaskał się o wystający z 

morza głaz. Tylko Krista zdołała się uratować i dopłynąć do 

brzegu. Ostatkiem sił wspięła się na urwisko i zebrała chrust, a 

potem ułożyła stos chcąc rozpalić ogień.  

- Płomienie wskażą marynarzom drogę. Tylko jak mam rozpalić 

ogień? - płakała, rozglądając się bezradnie. 

 

Jej płacz usłyszał Fabisz, młody rybak, który mieszkał w Lisim 

Jarze. Pomógł dziewczynie rozpalić ogień i razem długo stali na 

brzegu, czekając na kogokolwiek z załogi. Ale nikt się nie 

pojawił. Ojca Kristy i pozostałych ludzi pochłonęło szalejące 

morze.  

 

 

Wtedy Fabisz zaopiekował się Kristą. Młodzi pobrali się i 

zamieszkali na Rozewskiej Kępie. Każdej nocy wychodzili na 

najdalej wysuniętą skałę i rozpalali ogień, aby ostrzec żeglarzy 

przed niebezpiecznym głazem, który od tamtego tragicznego 

dnia nosi imię "Frank". 

 

Do dziś na Rozewiu stoi latarnia morska i wskazuje żeglarzom 

bezpieczną drogę do gdańskiego portu. 

 
6. Po przeczytaniu legendy, wykonajcie ćwiczenie 3 na stronie 61.  

Rozwiążcie krzyżówkę i odczytajcie hasło. 

(mewy, ognisko, Krysta, gwiazda, fale). 

 

7. Chciałabym, abyście poznali niezwykłe zwierzęta, które występują w Morzu Bałtyckim. Są to 

morświny.  

Przypominają delfiny. Ich obłe, podobne do torpedy ciała, z krótkim, ściętym nosem, mogą 

osiągnąć do 2 metrów długości i 60 kg wagi. Tak wyglądają morświny, nasze rodzime walenie, 



blisko spokrewnione z delfinami. Najczęściej zauważymy nad wodą tylko na krótko 

wynurzającą się górną część głowy z otworem nosowym oraz niewielką, trójkątną, czarną 

płetwę grzbietową. Z wierzchu morświn jest ciemno szarogranatowy, natomiast pod spodem 

biały. Niewielu ludzi miało okazję je zobaczyć, bo są płochliwe, a do tego bałtycka populacja 

maleje w zastraszającym tempie. Są objęte ścisłą ochroną.  

Obejrzyjcie krótki film o tych niezwykłych zwierzętach. 

„Rozmowy morświnów” https://www.youtube.com/watch?v=f34vxGm15sE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f34vxGm15sE


 
8. Przejdziemy teraz do zeszytu ćwiczeń na stronę 61.  

Wykonajcie ćwiczenie 2.  

 

W ćwiczeniu 2 uzupełnijcie notatkę o morświnach korzystając z podanego słownictwa. 

 

Morświny to ssaki. Są spokrewnione z delfinami. Występują w 

Morzu Bałtyckim. Długość ich ciała wynosi od 1,5 metra do 

nawet 2 metrów. Ważą nawet 60 kilogramów. Ubarwienie tego 

zwierzęcia przechodzi od ciemnoszarego na grzbiecie do białego 

na brzuchu. W Polsce morświny są objęte ścisłą ochroną.  

 
 

9. Teraz, aby się zrelaksować i odpocząć przez chwilę, zaproponuję wam wysłuchanie szumu fal.  

Nagranie „Szum morza, szum fal, szum spokojnego morza” 

https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI


MATEMATYKA 

 W ramach utrwalenia tabliczki mnożenia w zakresie 100 poproszę was o wykonanie zadań z 

ćwiczenia do matematyki na stronach 34-37.  

Mam nadzieję, że bez problemu sobie z nimi poradzicie. W razie problemów- służę pomocą 

 

 

 

To już wszystko, co dla was zaplanowałam na dzisiaj. Dziękuję za pracę i do usłyszenia jutro.   


