
Zadania na 29.05.20 – piątek 

ŚWIAT DZIECI 

 Temat dnia: Jak dzieci pomagają dzieciom? 

Wprawki i Ortograffki: skróty i skrótowce. 

Witam Kochani. Na dzisiejszych zajęciach zapoznamy się z listem klasy 3a. Poznamy organizacje 

pomagające dzieciom. Dowiemy się też, czym się różnią skróty od skrótowców i jakie są zasady ich 

zapisywania. 

Zapraszam do nauki! 

1.Zapoznajcie się z tekstem ze strony internetowej klasy 3a. (podręcznik, cz. 4 s. 46 ćw. 1) 

Przeczytajcie list, który napisała klasa 3 a w sprawie imprezy plenerowej z okazji zbliżającego się 

Międzynarodowego Dnia Dziecka. Jest to list oficjalny i różni się od takiego do rówieśników.  

Uczniowie chcieli włączyć się do akcji charytatywnej, którą kieruje UNICEF. Odczytajcie informację 

dotyczącą  wyjaśnienia skrótu UNICEF. Jest to skrótowiec angielskiej nazwy. 

 

UNICEF TO Fundusz Narodów Zjednoczonych to rzecz Dzieci. 

 

 
2.Poszukajcie innych organizacji pomagających dzieciom  
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4 s. 37 ćw. 1, dostęp do Internetu) 

 

 



3.Napiszcie jak dzieci mogą pomagać swoim koleżankom i kolegom na co dzień?  
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4 s. 37 ćw. 3) 

4.Wyszukajcie w tekście listu klasy 3a skróty  (podręcznik, cz. 4 s. 46 oraz s. 47 ćw. 1) 

Odczytajcie zdania zawierające skróty: dn. r.  pt.  m.in.  al.  godz.  nr 

Zwróćcie uwagę, że w niektórych skrótach stawia się kropkę na końcu, a w innych – nie. 

Przepisz do zeszytu, kolorem zielonym informacje ze s.47 ćw.2 – rodzaje i zasady zapisywania 

skrótów (podręcznik, cz. 4 s. 47 ćw. 2). 

5.Niektóre nazwy można zapisać w postaci skrótowców, czyli pierwszych liter wyrazów 
składających się na nazwę, zapisanych wielkimi literami (podręcznik, cz. 4 s. 47 ćw. 3 ) 

Zapiszcie w zeszycie: 

 ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego 

 PCK – Polski Czerwony Krzyż 

 SKS – Szkolny Klub Sportowy 

 SU – Samorząd Uczniowski 

 PPNT – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 

 

Zapamiętaj! 

Po co nam skróty i skrótowce? 

W tekstach pisanych bardzo często możesz spotkać skrócone pojedyncze wyrazy i wyrażenia. 

Dlaczego się pojawiają? Po prostu bardzo ułatwiają i skracają wypowiedzi – dzięki nim 

niektóre wyrazy można zapisać w postaci kilku liter – to duża oszczędność czasu i papieru! 

Ze skrótami spotykamy się wszędzie – na wizytówkach, szyldach, w artykułach: mgr Julia 

Grzywacz (magister), ul. Warszawska (ulica), itd. (i tak dalej), itp. (i tym podobne), 30 r. 

p.n.e. (30 rok przed naszą erą). Te najczęściej używane nie powinny sprawiać trudności w ich 

odczytaniu – każdy uczeń wie, co oznacza wpis ndst. w dzienniku! 

 Czym się różnią skróty od skrótowców? 

 Skróty to skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia zapisane małymi 

literami – np. 

o prof. (profesor), 

o ob. (obywatel), 

o dyr. (dyrektor), 

o st. insp. (starszy inspektor), 

o nr (numer), 

o lek. med. (lekarz medycyny). 

 Skrótowce to skrócone wielowyrazowe nazwy instytucji, organizacji i urzędów. 

Zapisujemy je wielkimi literami i odczytujemy w skróconej wersji, a nie jako całe 

wyrazy – np. 

o PCK (czytaj peceka – Polski Czerwony Krzyż), 

o PAN (czytaj pan – Polska Akademia Nauk), 



o GOPR (czytaj gopr – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). 

6. Zastąpcie niektóre wyrazy skrótami i skrótowcami (podręcznik, cz. 4 s. 47 ćw. 4 ) 

Przepiszcie zaproszenie do zeszytu 

Zapraszamy mieszkańców Gdyni na wystawę prac plastycznych pt. „Prawa dziecka – pędzlem 

malowane”. Impreza jest organizowana z okazji Dnia Dziecka w PPNT w Gdyni dn. 1 czerwca 2020 r. 

od godz. 10.00 do 13.00. Serdecznie zapraszamy! 

Uczniowie kl. 3 a z SP nr 100 w Gdyni z wychowawczynią 

 

Zróbcie sobie mały odpoczynek i wykonajcie ćwiczenia 

1.Pokolorujcie listki z wyrazami z ó niewymiennym  
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4 s. 38 ćw. 1) 

Wyrazy z ó niewymiennym: żółty, próbować, który.  

2.Rozwińcie zdania według własnego pomysłu i zapiszcie je w liniaturze  
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4 s. 38 ćw. 2) 

3.Zamieńcie cyfry na liczebniki i zapiszcie zdania w liniaturze  
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4 s. 38 ćw. 3) 

 Babcia Reni ma troje wnucząt. 

 Poszedłem na spacer z dwoma psami mojej babci. 

 Byłam jedenasta w kolejce do sklepu. 

4.Podkreślcie w każdym rzędzie wyraz, który nie  rymujące się z pozostałymi  
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4 s. 38 ćw. 4) 

Wyraz, który nie rymuje się z pozostałymi: zielony, gliniany, podziwiany 

 

Pracowaliście wytrwale, więc możecie zrobić sobie dłuższy odpoczynek . 

Matematyka 

1. Rozwiązywanie zadań różnych  

Podręcznik – matematyka, ćw. 1, s. 89 

Rozszyfrujcie rok urodzin Bratka: 2009 r. 

Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, s. 76 

Data urodzin Bratka na trzy sposoby: 2.04.2009 r., 2 IV 2009 r., 2 kwietnia 2009 r. 

Podręcznik – matematyka, ćw. 2, 3, 4, 5, s. 89 

Czytajcie samodzielnie zadania. Podajcie rozwiązania i odpowiedzi oraz zapiszcie je w zeszytach.  

Ćw. 2. 

wszystkie muffinki: 40 

czekoladowe muffinki: 40 : 2 = 20 



truskawkowe muffinki: 20 : 2 = 10 

karmelowe muffinki: 40 – 20 – 10 = 10 

Odp.: Dzieci przygotowały 20 czekoladowych, 10 truskawkowych i 10 karmelowych muffinek.  

Ćw. 3. 

Istnieją dwa rozwiązania tego zadania: 

4 ∙ 7l + 3l = 28l + 3l = 31l 

8 ∙ 3l + 7l = 24l + 7l = 31l 

Odp.: Dzieci mogły wykorzystać 4 dzbanki 7-litrowe i jeden 3-litrowy lub 8 dzbanków 3-litrowych i 

jeden 7-litrowy. 

Ćw. 4. 

Fioletowe balony: 15 

Żółte balony: 15 ∙∙2 = 30 

Zielone balony: 15 : 3 = 5 

Razem: 15 + 30 + 5 = 50 

Odp.: Do przystrojenia sali dzieci wykorzystały 15 balonów fioletowych, 30 żółtych i 5 zielonych. 

Razem było 50 balonów. 

Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, s. 75 

Zróbcie samodzielnie ćwiczenia a potem je sprawdźcie. 

Ćw. 1. 

36 zł : 4 = 9 zł 

Odp.: Za ćwierć makowca trzeba zapłacić 9 zł. 

 połowa biszkoptu: 20 zł : 2 = 10 zł 

ćwierć szarlotki: 40 zł : 4 = 10 zł 

Odp.: Za połowę biszkoptu trzeba zapłacić tyle, ile za ćwierć szarlotki.  

 pół sernika: 60 zł : 2 = 30 zł 

ćwierć makowca: 36 zł : 4 = 9 zł 

ćwierć szarlotki: 40 zł : 4 = 10 zł 

pół piernika: 32 zł : 2 = 16 zł 

razem: 30 zł + 9 zł + 10 zł + 16 zł = 65 zł 

Odp.: Janek zapłacił za zakupy 65 zł. 

 



Ćw. 2. 

121 cm ∙ 4 = 484 cm 

Odp.: Do obszycia wszystkich boków obrusa krawcowa zużyje 484 cm koronki. 

Ćw. 3. 

Poniedziałek: 14.35–11.20 = 3 godz.15 min 

Środa: 13.55–9.25 = 4 godz. 30 min 

Piątek: 16.40–8.30 = 8 godz. 10 min 

Odp.: Michał najdłużej jest w szkole w piątek, a najkrócej w poniedziałek.  

Życzę miłego weekendu! 


