
25.05 zadania dla klasy 3b  

Witajcie kochani! Rozpoczynamy kolejny tydzień szkoły w domu. Dzisiaj znowu zaproszę was w 

podróż po świecie – tym razem zawitamy do Ameryki Południowej. Dowiecie się, gdzie jest ona 

położona i jakie ciekawe miejsca można w niej zobaczyć. Czy jesteście gotowi na wyprawę? 

To zaczynamy! 

 

1. Najpierw przypomnimy sobie znaną nam już mapkę świata z rozmieszczeniem kontynentów. 

Przypomnę, że znamy już Europę, Azję, Afrykę i Amerykę Północną.  

Popatrzcie na mapę i odszukajcie na niej Amerykę Południową. Zwróćcie szczególną uwagę 

na to, jakie oceany ją otaczają. Odszukajcie na mapie wąski pasek lądu, który oddziela 

Amerykę Północną od Południowej.  

 

2. Nie wiem, czy wiecie, ale często spożywane przez nas rośliny: pomidor i ziemniak, choć są 

obecnie tak powszechne na świecie, pochodzą właśnie z Ameryki Południowej.  

 

 
 



3. Otwórzcie następnie podręcznik zintegrowany na stronie 94 i 95. Obejrzyjcie fotografie i 

ilustracje. Odczytajcie podpisy pod nimi. Następnie zapoznajcie się z tekstem informacyjnym. 

Za chwilę sprawdzimy, ile informacji zapamiętaliście.  

 

4. Nie zamykajcie podręcznika. Przejdziemy do zeszytu ćwiczeń na stronę 72.  

 

W ćwiczeniu 1 znajdziecie tekst z lukami. Informacje w nim zawarte dotyczą tekstu, który 

przeczytaliście. Spróbujcie go uzupełnić. Podpowiem wam, że w drugiej części tekstu chodzi o 

zwierzęta zamieszkujące tereny Ameryki Południowej.  

 

W ćwiczeniu 2 natomiast na podstawie mapy, sprawdźcie, jakie państwa znajdują się na tym 

kontynencie. Wskażcie cztery z nich, które są największe i zapiszcie je wraz ze stolicami. 

Stolice są oznaczone na mapce małym, czarnym kwadracikiem.  

 

 

 



5. Największe państwo Ameryki Południowej to Brazylia. W jednym z jej miast – Rio de Janeiro – 

co roku odbywa się karnawał, znany na całym świecie. Ludzie specjalnie na to wydarzenie 

przygotowują piękne kolorowe stroje i odbywają się pokazy tańca.  

 

Obejrzyjcie krótki film przedstawiający to wydarzenie.  

https://www.youtube.com/watch?v=VCnrHRwW9G8 

 

6. Teraz postarajcie się w ćwiczeniu 1 na stronie 73 zaprojektować swój strój na karnawał w Rio 

de Janeiro. Następnie uzupełnijcie zdanie elementami, które znajdą się w waszym stroju.  

 

 

7. Ćwiczenie 2 na stronie 73 dotyczy czynności wykonywanych przez osoby. Zapiszcie na 

kolorowych karteczkach odpowiednie wyrazy: ja, ty, on, ona, my, wy, oni.  

W ramach odpoczynku obejrzyjcie piękną prezentację Bratka na temat obu Ameryk. Spróbujcie 

zapamiętać z niej, jak najwięcej informacji.  

https://www.youtube.com/watch?v=5cPyjcBOMVg 

 

MATEMATYKA  

Dzisiejsze zadania matematyczne wykonajcie tylko w zeszycie ćwiczeń. Otwórzcie je na stronie 61 i 

62. Wykonajcie zadania, czytając bardzo uważnie każde polecenie. Przećwiczycie w nich dodawanie, 

odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Nie wykonujcie zadania 3 ze strony 62.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VCnrHRwW9G8
https://www.youtube.com/watch?v=5cPyjcBOMVg


To już wszystko, co dla was zaplanowałam na dzisiaj. Miłej pracy i do usłyszenia jutro! 

 

  


