
26.05 zadania dla klasy 3b 

Witajcie kochani we wtorek! Nie wiem, czy pamiętacie, ale dzisiaj obchodzimy ważne święto 

– Dzień Mamy. Mam nadzieję, że złożyliście już serdeczne życzenia swoim mamom.  

Dzisiejsze zajęcia podzielimy na dwie części. W pierwszej porozmawiamy o zwierzętach 

Ameryki Południowej, a w drugiej omówimy wiersze dotyczące Dnia Mamy znajdujące się w 

waszym podręczniku.  

A więc nie tracimy czasu i zaczynamy! 

 

1. Wczoraj dowiedzieliście się, gdzie położona jest Ameryka Południowa na mapie 

świata. Poznaliście jej największe państwa i ich stolice. Dzisiaj natomiast zajmiemy 

się zwierzętami i roślinami, które tam występują.  

Wiecie już, że to na terenie Ameryki Południowej znajduje się najdłuższy łańcuch 

górski, czyli Andy.  

Przez Amerykę Południową przepływa najdłuższa rzeka na świecie, czyli Amazonka. 

Na dużym obszarze tego kontynentu rosną lasy tropikalne, zwane dżunglą amazońską.  

Na każdym z tych obszarów spotkamy inną roślinność i zwierzęta.  

 

2. Otwórzcie podręcznik zintegrowany na stronie 96 i 97. Obejrzyjcie dokładnie 

fotografie zwierząt z miejscem ich występowania. Przeczytajcie dokładnie ich nazwy. 

Nie zapomnijcie o ciekawostkach. 

 

3. Przejdziemy następnie do zeszytu do przyrody. Zapiszcie dzisiejszą datę i wykonajcie 

notatkę według wzoru: 

 

Amerykę Południową oblewa od wschodu Ocean Atlantycki, a od zachodu Ocean 

Spokojny. Od północy, przez Przesmyk Panamski oraz Morze Karaibskie, kontynent 

graniczy z Ameryką Północną. Jego powierzchnię zajmuje 13 państw. 

Powierzchniowo, wśród kontynentów, Ameryka Południowa zajmuje czwarte miejsce 

(za Azją, Afryką oraz Ameryką Północną). 

 

ZWIERZĘTA AMERYKI POŁUDNIOWEJ 

 

ANDY AMAZONKA DŻUNGLA AMAZOŃSKA 

   

Następnie wpiszcie do tabelki wymienione gatunki zwierząt, które znajdują się w 

podręczniku.  



 

4. Po wykonaniu notatki w zeszycie, przejdziemy do zeszytu ćwiczeń na stronę 74.  

 

W ćwiczeniu 1 do podanych zdjęć ułóżcie i zapiszcie zdania. Postarajcie się 

wykorzystać podane słownictwo. Pamiętajcie, że za pomocą spójników: i, oraz, 

ponieważ, więc, dlatego - możecie ułożyć zdania złożone z kilkoma czasownikami.  

 

W ćwiczeniu 2 połączcie zapisane informacje z właściwymi nazwami zwierząt. 

Pokolorujcie tak samo pasujące kółka przy nazwach i informacjach.  

 

Następnie przejdziemy do strony 79 i 80, gdzie znajdują się ćwiczenia utrwalające.  

 

W ćwiczeniu 1 dopasujcie rzeczowniki z przeczeniem „nie” do ich określeń, np. 

inaczej wróg – nieprzyjaciel.  

 

W ćwiczeniu 2 uzupełnijcie wyrazy korzystając z podanych spółgłosek miękkich.  

Następnie uzupełnijcie schematy literowe powyższymi wyrazami (zgodnie z 

kolorami). Na koniec zamalujcie w schematach literowych wszystkie litery 

oznaczające samogłoski (a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y). 

  

Ćwiczenie 3 wykonajcie w zeszycie do polskiego. Zapiszcie podane wyrazy, a 

następnie dopiszcie kilka wyrazów o podobnym znaczeniu, czyli wyrazy 

bliskoznaczne, np. fajny – doskonały, wspaniały, najlepszy.   

 

W ćwiczeniu 4 przypomnimy sobie poznane niedawno informacje o liczebnikach. 

Liczebniki dzielimy na: 

 Główne (jeden, dwa, trzy, cztery, pięć ….) 

 Porządkowe (pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty ….) 

Połączcie podane wyrazy z odpowiednimi ramkami (kolor zielony – liczebniki 

główne, kolor czerwony – liczebniki porządkowe).  

W ćwiczeniu 5 do podanych rzeczowników dopiszcie po dwa przymiotniki. Pierwszy 

określający rzeczownik, a drugi będący jego przeciwieństwem, np. film – ciekawy – 

nieciekawy 

W ćwiczeniu 6 dopiszcie brakujące przymiotniki w odpowiednie miejsca w tabeli. 

Wszystkie przymiotniki stopniują się regularnie.  

W ćwiczeniu 7 dopiszcie wyrazy bliskoznaczne do podanych, np. zły – niedobry, 

groźny, straszny.  

 

Pracujcie samodzielnie, a po wykonaniu wszystkich zadań pokolorujcie buźki, jeśli 

udało wam się zrobić ćwiczenia poprawnie.  



Teraz czas na chwilę zasłużonej przerwy. Zjedzcie drugie śniadanie, napijcie się 

wody. Możecie pobawić się również w podaną zabawę.  

Zabawa ruchowa „Dotknij czegoś, co…”  

 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co jest okrągłe. 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co ma 4 boki. 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co jest zielone. 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co jest miękkie. 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co wydaje dźwięk. 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co jest szorstkie. Itd. 

 

MATEMATYKA 

Na dzisiejszych zajęciach będziemy porównywać liczby za pomocą znanych wam już 

doskonale znaków: „>”, „<”, „=”.  

Otwórzcie podręcznik na stronie 85. Wykonajcie zadanie 1.  

Zada. 1, str. 85  

Odczytajcie sumę pieniędzy ze skarbonki każdego chłopca. Zapiszcie to tak: 

Michał: 353 zł 

Adam:  422 zł 

Następnie porównajcie ze sobą te liczby, wstawiając odpowiedni znak: 

422 ……… 353  

Napiszcie odpowiedź.  

Zad. 2, str. 85 

Zapiszcie kwoty zgromadzone przez dzieci w tabelce:  

Imię  Setki Dziesiątki Jedności Razem 

Jola     

Celina     

Staś     

Jaś     

 

Następnie porównajcie ich kwoty w jednym zapisie.  

 

Po wykonaniu zadań w zeszycie, przejdziemy do ćwiczeń na stronę 63.  



W zadaniu 1 odczytajcie liczby, a następnie zapiszcie je w kratkach. Są one zapisane według 

zasady: setki, dziesiątki, jedności. Następnie porównajcie je ze sobą.  

W zadaniu 2 musicie samodzielnie rozrysować podane liczby.  

Np. 456  

100 10 1 

 

  

 

 

 

W zadaniu 3 pokolorujcie ryby z działaniami, których wynik to liczba oznaczająca pełne 

setki, np. 400.  

W zadaniu 4 otoczcie pętlami monety i banknoty, aby otrzymać podane kwoty.  

  

 

Na koniec dzisiejszych zajęć poproszę was o przeczytanie wierszy z okazji Dnia Mamy 

umieszczone w 4 części naszego podręcznika na stronie 40-41.  

Za co dzieci kochają swoje mamy? W jaki sposób chcą podziękować mamom w dniu ich 

święta? 

Spróbujcie ustnie dokończyć zdanie: Moja mama jest ….  

Obejrzyjcie w podręczniku na stronie 100, w jaki sposób malarze przedstawiali mamy z 

dziećmi.  

W załączniku znajdziecie kartę „Moja mama”. Spróbujcie ją wypełnić, ładnie pokolorować. 

Może będzie to dobry upominek dla mamy oprócz buziaka i życzeń?  

 

Życzę Wam przyjemnego świętowania i do usłyszenia jutro! 

 

 

 


