
27.05 zadania dla klasy 3b  

Witajcie kochani! Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż po Ameryce Południowej.  Do tej pory 

dowiedzieliśmy się już wielu interesujących informacji i ciekawostek. Znacie już położenie 

Ameryki Południowej, a także jakie występują tam zwierzęta i rośliny. Na dzisiejszych 

zajęciach poznamy legendę związaną z jednym ze zwierząt. Czy jesteście ciekawi z którym? 

To zaczynamy! 

 

1. Na początek przypomnijcie sobie legendę związaną z Ameryką Północną. Jej 

bohaterem był kojot. Natomiast w legendzie związanej z Ameryką Południową 

bohaterką będzie ….lama! 

 
2. Na początek poznajcie kilka informacji o tym niezwykłym zwierzątku.  

 

Lama to gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny wielbłądowatych. Występuje 

w Ameryce Południowej. Lamy wykorzystywane są głównie jako zwierzęta juczne 



(transport towarów) oraz do produkcji wełny i mięsa. Dorosłe lamy osiągają do 250 kg 

wagi i 119 cm wysokości. Lamy są zwierzętami żyjącymi w stadach.  

 

3. W Polsce lamy żyją w ogrodach zoologicznych, w specjalnie przygotowanych dla 

nich warunkach.  

Obejrzyjcie krótki film ukazujący życie i zachowanie tych zwierząt. 

https://www.youtube.com/watch?v=7V1Udgl-47I 

 

4. Przyszedł czas na poznanie legendy o lamie. Otwórzcie podręcznik zintegrowany na 

stronie 99 -100. Przeczytajcie bardzo dokładnie tekst, bo potem tak jak zawsze 

sprawdzimy, ile informacji zapamiętaliście.  

Sprawdźcie, czy potraficie odpowiedzieć na te pytania: 

– Jak mieli na imię bohaterowie legendy? 

– Jakie zwierzę bohaterowie znaleźli podczas jednej z wypraw w góry? 

– W jakiej sytuacji lama nauczyła się pluć? 

– W jaki sposób chłopy ocalili życie lamy podczas nieurodzaju? 

– Jak lama im się odwdzięczyła? 

 

5. Zapiszcie w zeszycie do polskiego krótką notatkę.  

 

Bohaterami legendy o Ameryce Południowej są dwaj chłopcy mieszkający we wiosce 

w górach. Pewnego dnia znaleźli oni małą lamę i zabrali ją ze sobą do osady. Od tej 

pory spędzali wspólnie czas, bawiąc się w różne zabawy, np. plucie. Gdy przyszły 

czasy nieurodzaju mieszkańcy wioski chcieli poświęć lamę, aby mieć co jeść. Chłopcy 

w nocy pomogli jej uciec i w ten sposób ocalili jej życie. Lama wróciła do wioski 

razem ze swoim stadem, zapewniając mieszkańcom mleko i wełnę.  W ten sposób 

lama odwdzięczyła się chłopcom za przyjaźń i uratowanie życia.  

  

6. Świetnie! Wiecie już z tekstu legendy, że chłopcy zaprzyjaźnili się z lamą. Ocalili ją 

mimo, że mieszkańcy wioski cierpieli z głodu. Lama odwdzięczyła się im, powracając 

ze swoim stadem. Odtąd mieszkańcy już nigdy nie zaznali głodu, bo lamy zapewniły 

im mleko i wełnę.  

 

7. Odszukajcie na mapie Ameryki Południowej Boliwii, czyli miejsca, w którym działy 

się wydarzenia przedstawione w legendzie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7V1Udgl-47I


 
 

8. Przejdziemy następnie do zeszytu ćwiczeń na stronę 75 i 76.  

 

W ćwiczeniu 1 wybierzcie z diagramu tylko przysłówki. Przypomnę, że przysłówek 

odpowiada na pytanie: Jak? Otoczcie pętlami przyporządkowane im sylaby. 

Odczytajcie z nich hasło, a dowiecie się, czym żywią się lamy.  

 

W ćwiczeniu 2 pokolorujcie tylko te kartoniki, na których zapisane są liczebniki 

główne (jeden, dwa, trzy ….). Odczytajcie zdanie powstałe z przyporządkowanych im 

sylab. Zapiszcie to zdanie w liniaturze. Zapiszcie w zeszycie do polskiego podane 

liczebniki w kolejności alfabetycznej.  

 

Na stronie 76, w ćwiczeniu 1 widzicie zdjęcie. Spróbujcie opisać w kilku zdaniach co 

na nim widzicie używając jak największej ilości przymiotników i przysłówków.  

 

W ćwiczeniu 2 uzupełnijcie ramki, wpisując rzeczowniki związane z Ameryką 

Południową rozpoczynające się na podaną literę. Wyrazy nie mogą się powtarzać, np. 

roślina – liana, miejsce – Lima (stolica Peru), zwierzę – lama, itd. Możecie korzystać z 

różnych źródeł wiedzy.  

 

W ćwiczeniu 3 uzupełnijcie wyrazy, wpisując odpowiednie spółgłoski miękkie (ci, . 

si, ni, dzi, zi) 

 

Zasłużyliście na chwilę odpoczynku. Zjedzcie drugie śniadanie, napijcie się wody. 

Wykonajcie ćwiczenia według instrukcji.  



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

Praca na ocenę: Dowiedzieliście się z dzisiejszych zajęć, jak niezwykłym zwierzęciem jest 

lama. Ludzie wykorzystują ją do transportu. Ma gęste futro, z którego pozyskuje się wełnę 

oraz daje mleko.  

W załączniku znajdziecie rysunki lamy. Wybieracie jeden z nich.  Spróbujcie wypełnić go 

różnymi dostępnymi w domu materiałami. Liczę na waszą pomysłowość! Po wykonaniu 

poproście rodziców o wykonanie zdjęcia i przesłanie go na mojego służbowego maila. 

Termin: 3 czerwca.  

 

MATEMATYKA 

Pozostajemy w temacie porównywania liczb. Otwórzcie ćwiczenie na stronach 64 i 65.  

Czytajcie dokładnie polecenia i wykonujcie zadania zgodnie z instrukcją. Myślę, że dzisiejsze 

zadania nie sprawią wam kłopotów. Pracujcie samodzielnie w miarę możliwości.  

 

Powodzenia! Życzę miłej pracy i do usłyszenia jutro! 

 

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

