
 

Witajcie po weekendzie  mam nadzieję, że wszyscy odpoczęliśmy troszkę. 
Dziś na lekcji dowiemy się, czym jest malarstwo abstrakcyjne. Czy wiecie ,że malarstwo abstrakcyjne,  

nie przedstawia realnych obiektów, a formą i kolorem operuje całkowicie swobodnie. Wyszukamy w 

tekście przymiotniki i przysłówki. Utrwalimy zasady łącznej i nierozłącznej pisowni partykuły „nie”. 

Przypomnimy sobie co to jest czasownik . Ułożymy zdania z podanymi wyrazami – pisownia „nie” z  

czasownikami. Poznacie pojęcia netto, brutto i tara. 

 

 

 

BLOK TEMATYCZNY: MAJ W KOLORACH 

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

przymiotnikami , oraz z przysłówkami.  

 

 

 

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

 

Obraz realistyczny. 

 

 
 

Obraz abstrakcyjny. 

 

 
 



Zapewne zauważyliście różnicę. 

 

1. Zapoznaj się z opowiadaniem pt. „O tym, jak trzecioklasiści odkryli abstrakcję” 

(Podręcznik cz. 4, s. 14, 15) 

Czytaj głośno tekst opowiadania.  

 

2. Porozmawiaj na temat opowiadania. 

(Podręcznik cz. 4, ćw. 1, 2, s. 15) 

Pomocne będą poniższa 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 podziel kartkę w zeszycie na pół i namaluj własne rysunki – realistyczny i 

abstrakcyjny. 

Poproś rodzica o przesłanie pracy na mojego maila. Na prace czekam do 27.05 20 

 

Zapisz w zeszycie poniższe zasady. 

 

Zapamiętaj! 

PRZECZENIE  NIE Z CZASOWNIKAMI 

Nie z czasownikami piszemy oddzielnie, niezależnie od tego, w jakim czasie jest 
opisywana dana czynność.=, np. 

1. Nie posprzątałam  swojego pokoju ( czas przeszły). 
2. Nie uczę się gry na fortepianie ( czas teraźniejszy). 
3. Nie będę piec babki na święta( czas przyszły). 



 
 

 

3.  (Podręcznik cz. 4, ćw. 4, s. 15) 

Ułóż zdania z wyrażeniami wyróżnionymi w tekście kolorem niebieskim (czasowniki z przeczeniem 

„nie”). Zapisz je w zeszycie. Uzasadnij pisownię „nie” z tymi wyrazami.  

 

4.  (Podręcznik cz. 4, ćw. 5, s. 15) 

Wykonaj dowolną techniką abstrakcyjną pracę plastyczną na wybrany temat, np.: nuda, zabawa, 

radość, przestrzeń, bezruch, zmęczenie, prędkość, wzburzenie. 

 

 

5.  (Podręcznik cz. 4,ćw. 1, s. 16) 

Wyszukaj wyrazy wyróżnione w tekście kolorem różowym i zielonym. Tak , są to przymiotniki i 

przysłówki z partykułą „nie”.  

 

6.  (Podręcznik cz. 4,ćw. 2, s. 16) 

Wyjaśnij, dlaczego zgromadzone wyrazy zostały podzielone na trzy grupy (podział na przymiotniki, 

przysłówki i czasowniki). Zwróć uwagę na pisownię „nie” z tymi wyrazami. Wybierz z każdej grupy 

wyraz, a następnie ułóż i zapisz z nimi zdania w zeszycie. 

 

7.  (Podręcznik cz. 4,ćw. 3, s. 16) 

Przekształć  i  przepisz zdania, dodając do przymiotników i przysłówków przeczenie „nie”.  

Olek namalował na niepogniecionej kartce nieduży kleks.  

Obrazek Oli przedstawia nieliczne kreski wokół niewielkiej plamy.  

Trudno było odgadnąć, co przedstawia niemała i niekolorowa wycinanka Janka.  

Niełatwo było domyślić się, o czym za chwilę będzie mówić niewysoka malarka. 

 

8.  (Podręcznik cz. 4,ćw. 4, s. 16) 



Dzieci tworzą dialog – przepisują  rozmowę Oli i Olka, wstawiając na końcu każdego zdania 

odpowiedni znak, tak by powstały zdania: oznajmujące, pytające i wykrzyknikowe. Podkreślają w 

zdaniach przymiotniki i przysłówki z nie.  

 Co przedawnia ten nieduży obrazek na bluzce? 

 Tu są piękne wzory, które tworzą niepowtarzalną kompozycję. 

 Widzę też niewielką, żółtą plamę. 

 Postąpiłeś bardzo niemądrze, machając butelką po soku! 

 

9. (Podręcznik cz. 4, ćw. 5, s. 16) 

Utwórz przysłówki z „nie” od przymiotników: nieuważnie, nieuprzejmie, niemiło, nieźle niecierpliwie, 

niedobrze. 

 

10. (Podręcznik cz. 4, ćw. 6, s. 17) 

Od podanych wyrazów utwórz wyrazy o przeciwnym znaczeniu (przeciwstawne) używając do tego 

partykuły „nie”. Wyjaśnij, jak zapisać „nie” z wyrazami z przymiotnikami, przysłówkami i 

czasownikami.  

11. (Podręcznik cz. 4,ćw. 7, s. 17) 

Rozwiąż  rebusy. Rozwiązania zapisz w zeszycie – są one tytułami obrazów abstrakcyjnych.  

 

12. (Podręcznik cz. 4,ćw. 9, s. 17) 

Wybierz jeden z prezentowanych obrazów i opisz go za pomocą kilku zdań. W opisie wykorzystaj 

wybrane przymiotniki z „nie” w różnych formach. 

 

 

Matematyka. 

Temat: Ważymy. Obliczania wagowe z wykorzystanie pojęć brutto, netto, tara 
  
Na dzisiejszej lekcji chcę Was zapoznać z takimi pojęciami jak – brutto , netto i tara. 

 

Poniższe informacje przepisz do zeszytu od matematyki. 

 

Brutto - to masa towaru z opakowaniem. 

Netto - to masa towaru bez opakowania. 

Tara – to masa samego opakowania. 

Aby obliczyć wagę brutto towaru, trzeba dodać wagę samego opakowania i wagę towaru.  

Aby obliczyć wagę netto towaru, trzeba od wagi towaru z opakowaniem odjąć wagę samego 

opakowania.  

Aby obliczyć wagę opakowania towaru (tarę), trzeba od wagi towaru z opakowaniem odjąć 

wagę samego towaru. 
 

 

 

             Brutto                                       Netto                                             Tara 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2616633021937994&set=p.2616633021937994&type=3


Uzupełnij zdania. 

Waga worka z ziemniakami to  ......................... . 

 

Waga samego worka to  ……………………. .  

 

Waga samych ziemniaków to  …………………….. . 

 

Zapamiętaj! 
Masę towaru wraz z opakowaniem nazywamy masą brutto. 
 Masę towaru bez opakowania nazywamy masą netto, a masa opakowania to tara. 
 

Wpisz masę netto jabłek. 

 
 
 
 

1.  (Podręcznik – matematyka, kl. 3,  ćw. 1, 2, 3, 4, s. 94) 

Samodzielnie przeczytaj zadania związane z obliczaniem masy. Podaj rozwiązania , odpowiedz i 

zapisz je w zeszycie: 

 

Ćw. 1 s. 94 

55 dag – 15 dag = 40 dag 

Odp.: Czekoladki ważą 40 dag. 

 

Ćw. 2 s. 94 

900 g – 800 g = 100 g 

Odp.: Pusty słoik waży 100 g.  

 

Ćw. 3 s. 94 

schab: półtora kilo = 1500 g  

suszone śliwki: 35 dag = 350 g 

majeranek: 3 dag = 30 g 

sól: 2 dag = 20 g 

pieprz: 1 dag = 10 g 

 

Ćw. 4 s. 94 

85 dag – 65 dag = 20 dag  

Tara (opakowanie): 20 dag : 2 = 10 dag 

Netto: 65 dag + 10 dag = 75 dag 

Odp.: Masa netto śliwek wynosi 75 dag. 

 

2. (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 2, 3, s. 10) 



Postaraj się  samodzielnie wykonać zadania. 

 

Ćw. 1 s. 10 

sernik: 85 dag – 54 dag = 31 dag 

szarlotka: 68 dag – 46 dag = 22 dag 

razem: 31 dag + 22 dag = 53 dag 

Odp.: Po podwieczorku zostało 53 dag ciasta.  

 

Ćw. 2 s. 10 

Oblicz wagę brutto, netto i tarę i wpisując w odpowiednie miejsca tabeli.  

 

Ćw. 3 s. 10 

Zamień gramy na dekagramy. 

 

 

3. (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 4, s. 10) 

Zamieńcie jednostki masy  dekagramy na gramy.  

 

 

4. (Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 5, s. 10) 

Uczniowie zamieniają podane wartości na gramy.  

 

Zapraszam do gry. 

https://www.baamboozle.com/game/71150?fbclid=IwAR3p9E11Erd_ozh4j6cOMn9Kzw478LQmABy

x7fUMzWAEG9claUBdRghIQDc 

 

 

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. 

 

Pozdrawiam p. Agnieszka  

https://www.baamboozle.com/game/71150?fbclid=IwAR3p9E11Erd_ozh4j6cOMn9Kzw478LQmAByx7fUMzWAEG9claUBdRghIQDc
https://www.baamboozle.com/game/71150?fbclid=IwAR3p9E11Erd_ozh4j6cOMn9Kzw478LQmAByx7fUMzWAEG9claUBdRghIQDc

