
28.05 zadania dla klasy 3b 

Witajcie kochani w czwartek! Dzisiaj będziemy pracować w matematyce i wykonamy kartę pracy z 

polskiego. Czekamy nadal na dostarczenie zeszytu ćwiczeń.  

Będzie to dokonały czas na utrwalenie działań w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia i 

dzielenia.  

A więc zaczynamy! 

1. Na poprzednich zajęciach mówiliśmy dużo o polskich przysłowiach. Wiecie już, że często 

zawarta jest w nich mądrość i wskazówka, jak mamy postępować.  

Obejrzyjcie krótką bajkę, która mówi o znanych polskich przysłowiach: „Co dwie głowy, to nie 

jedna” i „Trzymaj język za zębami”. W jaki sposób te przysłowia odnoszą się do bohaterów 

filmów? W jakich sytuacjach zostały wypowiedziane? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OXs0SHcoQ_M 

https://www.youtube.com/watch?v=bQi28a1rTU0 

 

2. Teraz czas na ćwiczenia. W załącznikach znajdziecie dwie karty pracy. Poproście rodzica o ich 

wydrukowanie.  

 

Karta pracy 1 – Przysłowia 

W ćwiczeniu 1 połączcie w pary pasujące do siebie części przysłów. Pokolorujcie je na 

jednakowy kolor.  

W ćwiczeniu 2 napiszcie o jakich porach roku mówią podane przysłowia.  

 

Karta pracy 2 – Przysłowia 

W ćwiczeniu 1 odczytajcie zaszyfrowane przysłowia i zapiszcie je. Pamiętajcie o przecinku i 

kropce! 

 

3. Po wykonaniu kart pracy, wklejcie je do zeszytu.  

 

MATEMATYKA 

Zaczniemy od zadań z podręcznika, strona 86.  

Na dzisiejszych zajęciach przećwiczymy dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych.  

Zad. 1, str. 86 

Przeczytajcie dokładnie treść zadania. 

Zapiszcie w zeszycie do matematyki pytanie: 

Ile pieniędzy na koncie ma teraz pani Magda? 

 Wykonajcie odpowiednie działanie. Udzielcie odpowiedzi.  

https://www.youtube.com/watch?v=OXs0SHcoQ_M
https://www.youtube.com/watch?v=bQi28a1rTU0


Ile pieniędzy zostanie jej na koncie po tym zakupie? 

Od kwoty, którą policzyliście wcześniej trzeba odjąć cenę plecaka. Zapiszcie działanie i 

odpowiedź.  

 

W podobny sposób wykonajcie zadanie 2, 3 i 4. Pamiętajcie o obliczeniach i odpowiedziach.  

Proszę o wysłanie na mojego Messengera zdjęcia wykonanego zadania 4.  

 

Po wykonaniu zadań w zeszycie przejdziemy do ćwiczeń na stronę 66 i 67.  

Czytajcie dokładnie polecenia, tam, gdzie jest miejsce na obliczenia – wykonajcie je. W zadaniach 

z treścią nie zapomnijcie o odpowiedziach.  

 

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

 

 

 

 


