
 

Zadania na 25.05.20 – poniedziałek  

Witam Kochani i  zapraszam do domowej nauki w ostatnim tygodniu maja. Dziś utrwalimy pisownię 

partykuły nie z przymiotnikami, przysłówkami i czasownikami. Ćwiczymy sprawne dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 1000. 

MAJ W KOLORACH 

 Temat dnia: Wprawki Ortograffki: pisownia nie z przymiotnikami oraz z przysłówkami. Dodajemy   

i odejmujemy w zakresie 1000.  

Na początek wprawki w czytaniu. Przeczytajcie swoim domownikom czytankę „O tym, jak 

trzecioklasiści odkryli abstrakcję”, najpiękniej jak potraficie. Pamiętajcie o odpowiedniej intonacji 

głosu i uwzględnianiu znaków interpunkcyjnych. Jestem bardzo ciekawa jak oceniają słuchacze 

Wasze czytanie. Jeśli były jakieś uwagi to poćwiczcie czytanie i przeczytajcie wieczorem jeszcze raz. 

Pamiętajcie! Trening czyni mistrza! 

 Poproście Rodziców o nagranie czytanego przez Was fragmentu i przysłanie do dnia 28 maja na 

mojego Messengera lub maila. Czytanie zostanie ocenione.  

Zapraszam do wykonania dzisiejszych zadań 

1. Wyszukiwanie w tekście czytanki przymiotników i przysłówków  

(Podręcznik cz. 4, s. 14, 15) 

Przymiotnik odpowiada na pytanie; jaki?, jaka?, jakie? 

Przysłówek odpowiada na pytanie: jak? 

Otwórzcie zeszyty do języka polskiego i wypiszcie z tekstu czytanki wyrazy wyróżnione w tekście 

kolorem różowym. Zastanówcie  się jak można nazwać tę grupę wyrazów. Zapiszcie. To przymiotniki z 

przeczeniem „nie.  

To samo zróbcie z wyrazami wyróżnionymi kolorem  zielonym. Co to za wyrazy? Zapiszcie. To 

przysłówki z przeczeniem „nie. 

Nie z przymiotnikiem i przysłówkiem piszemy łącznie. 

Przepiszcie do zeszytu kolorem zielonym, dla utrwalenia regułkę z ćw. 1 s. 16. 

2. Utrwalenie zasad łącznej i nierozłącznej pisowni partykuły „nie”  

(Podręcznik cz. 4,ćw. 2, s. 16) 

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

przysłówki i czasowniki). Przypomnijcie jeszcze raz zasadę pisowni „nie” z tymi wyrazami. Wybierzcie 

z każdej grupy wyraz, a następnie ułóżcie i zapiszcie z nimi zdanie w zeszycie. 

3. Przekształcanie zdań (Podręcznik cz. 4,ćw. 3, s. 16) 

Przepiszcie 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. 

4. Przypomnijcie sobie co stawiamy na końcu zdania: oznajmującego, pytającego i 

wykrzyknikowego  (Podręcznik cz. 4,ćw. 4, s. 16) 

 Wykonajcie zadanie zgodnie z poleceniem. Pracujcie samodzielnie. Teraz możecie sprawdzić czy 

dobrze wykonaliście ćwiczenie. 

 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! 

 

5. Tworzenie przysłówków od przymiotników, to naprawdę łatwe. 

(Podręcznik cz. 4, ćw. 5, s. 16) 

Sprawdźcie: nieuważnie, nieuprzejmie, niemiło, nieźle niecierpliwie, niedobrze. 

6. Wyrazy przeciwstawne (Podręcznik cz. 4, ćw. 6, s. 17) 

Wyrazy przeciwstawne, czyli te o przeciwnym znaczeniu, tworzymy używając do tego partykuły „nie”. 

I grupa to przymiotniki. Nie z tymi wyrazami zapiszemy łącznie np. nieprzezroczysta  

II grupa to przysłówki. Nie z tymi wyrazami zapiszemy łącznie np. niedawno 

III grupa to czasowniki. Nie z tymi wyrazami zapiszemy oddzielnie np. nie dziwił się 

Zapiszcie grupy wyrazów w zeszycie. 

7. Rozwiążcie rebusy (Podręcznik cz. 4, ćw. 7, s. 17) 

8. Układanie zdań 

Patrząc na abstrakcyjne obrazy z ćwiczenia 8 s. 17, ułóżcie zdania z wyrazami: niezwykłe, niepozorne, 
niespokojne, niepodobne. 

 

Czas na odpoczynek. Proponuję wykonać kilka ulubionych ćwiczeń gimnastycznych przy muzyce. 

Matematyka 

Dziś  będziemy ćwiczyć sprawne dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. 

 Pracujcie samodzielnie. Po wykonaniu zadania sprawdźcie poprawność rozwiązania.   

 

 

 

 



 

1.Rozwiązywanie zadań tekstowych (podręcznik – matematyka, ćw. 1, 2, 3, s. 86) 

 Rozwiązania i odpowiedzi wpiszcie do zeszytu. 

Ćw. 1. 

 629 zł + 300 zł = 929 zł 

Odp.: Pani Magda ma teraz na koncie 929 zł. 

 929 zł – 200 zł = 729 zł 

Odp.: Po zakupie plecaka pani Magdzie zostanie 729 zł. 

Ćw. 2. 

 326 zł + 40 zł = 366 zł 

Odp.: Pan Tomek za swoje zakupy zapłaci 366 zł. 

 674 zł – 50 zł = 624 zł 

Odp.: Pan Tomek po zakupieniu karty pamięci będzie miał na swoim koncie 624 zł. 

Ćw. 3. 

 57 zł + 38 zł = 95 zł 

Odp.: Piłki do gry w koszykówkę i do gry w piłkę nożną kosztują razem 95 zł. 

 735 zł – 100 zł = 635 zł 

Odp.: Rower jest droższy od kasku o 635 zł. 

 100 zł + 41 zł = 141 zł 

Odp.: Kask i ochraniacze na kolana kosztują 141 zł. 

 735 zł + 100 zł + 41 zł = 876 zł 

Odp.: Rower, kask i ochraniacze na kolana kosztują 876 zł. 

2.  Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu (podręcznik – matematyka, ćw. 4, s. 86)  

3.   Ćwiczenia utrwalające(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw.1, 2, 3, 4, 5, s. 66) 

 

Mam nadzieję, że dzisiejsze zadania nie były trudne. 
 

 

Dziękuję za dzisiejszą pracę! 

 Pozdrawiam! 

 

 


