
Zadania na 5.06.20 - piątek 

 CO BUDUJE SIĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE? 

 Temat dnia: Interesujące budowle. Ekologiczne domy. 

Witam Kochani w ostatnim dniu tygodnia. Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o ekologicznych 

domach i o tym, jakie korzyści mogą mieć ludzie, budując takie domy. Poznamy zawody związane z 

budownictwem. 

Zaczynamy!  

1.Obejrzyjcie ilustracje interesujących budowli i przeczytajcie  ze zrozumieniem tekst pt. 
„Interesujące budowle” (Podręcznik cz. 4,s. 24, 25) 

Odpowiedzcie ustnie na pytania: 

 Jakie budowle nazywamy zabytkami? 

 Jak dawniej wykorzystywano wieże, a jaką rolę pełnią dzisiaj? 

 Jakie materiały wykorzystuje się do budowania nowoczesnych budynków? 

 Dlaczego w miastach buduje się drapacze chmur? 

 

2. Wybierzcie najciekawszy według Was budynek prezentowany w podręczniku. Uzasadnijcie swój 

wybór zapisując kilka zdań w zeszycie.  

3.W podanych wyrazach przeliczcie sylaby i zapiszcie ich liczbę w okienkach. Następnie wpiszcie wyrazy w 

odpowiednie miejsca tabeli. (Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 18) 

4.Czy wiecie jak wyglądają ekologiczne domy? Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst informacyjny. 

(Podręcznik cz. 4, s. 26, 27) 

Odpowiedzcie na pytania: 

 Z czego zbudowane są ekologiczne domy? 

 Jak ogrzewane są domy pasywne? 

 Jak wygląda dom zaprojektowany przez Stevena Holla i co się w nim znajduje? 
Obejrzyjcie bajkę edukacyjnej na temat ekologicznych domów pt. „Ekologiczny dom” 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88–RyaLs 

5.Aby powstał dom potrzebna jest praca ludzi związanych z budownictwem.  

Zawody związane z budownictwem to: architekt, geodeta, budowniczy.(Podręcznik cz. 4,ćw. s. 27) 

Odpowiedzcie na pytania: 

 Czym zajmuje się architekt? 

 Czym zajmuje się geodeta?  

 Czy zainteresowała cię praca architekta lub geodety? Dlaczego? 
 
6. Rozwińcie zdania i  (Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 1, s. 19) 
 

7.Przeczytajcie polecenia i wykonajcie ćwiczenia (Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 

2, 3, s. 19) 

Zróbcie sobie małą przerwę, tak jak w szkole. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88–RyaLs


 

Matematyka 

Korzystanie z rozkładów jazdy i obliczenia zegarowe to bardzo ważna i potrzebna umiejętność.  

Proszę, wykonajcie teraz zadania z podręcznika. 

(Podręcznik – matematyka, kl. 3,  ćw. 1, 2, s. 93) 

Samodzielnie czytajcie zadania i udzielajcie odpowiedzi na podstawie rozkładów jazdy. Działania i 

odpowiedzi zapisujcie w zeszytach. Podaję odpowiedzi, które pomogą Wam samodzielnie sprawdzić 

wykonane zadania.  

Ćw. 1 s. 93  

 Odp.: Między godziną 8.00 a 9.00 w dni powszednie tramwaj odjeżdża co 12 minut. 

 Odp.: Między godziną 11.00 a 12.00 w niedziele i święta tramwaj odjeżdża co 20 minut. 

 8.38 – 8.29 = 9 min 
Odp.: Najbliższy tramwaj odjedzie za 9 min. 

 Kwadrans = 15 min 
15 min + 5 min =20 min 

6.14 – 20 min = 5.54 

Odp.: Pan Adam musi wyjść z domu o godz. 5.54. 

Ćw. 2 s. 93 

 Odp.: Pociąg jadący do Przemyśla zatrzyma się w Częstochowie o godz. 13.46. 

 14.45 – 7.28 = 7 godz. 17 min 
Odp.: Podróż z Białogardu do Lublina trwa 7 godz. 17 min. 

 Odp.: Pan Adam jedzie pociągiem o nazwie „Pobrzeże”, który odjeżdża o godz. 7.14.  

 14.48 – 9.54 = 4 godz. 54min 
Odp.: Klasa 3a pojedzie do warszawy pociągiem „Pobrzeże”. Podróż potrwa 4 godz. 54 min.  

 15 min – 5 min = 10 min 
14.45 + 10 min = 14.55 

Odp.: Opóźniony pociąg „Kochanowski” dojedzie do Lublina o godz. 14.55.  

Mam nadzieję, że teraz bez problemów wykonacie zadania w zeszycie ćwiczeń. 

(Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 2, s. 7) 

Powodzenia! 


