
Zadania na wtorek  

 

Uwaga, uwaga! 

Drogie dzieciaki zaczynamy projekt „AFRYKA”. 

Na kilka dni zabieram Was do ........    Afryki! 

Tam jest ciepło, miło i ...  nie ma koronawirusa! 

 

Zadanie 1. 

Wszystkim polecam na początek zabawę przy piosence pt. „Afryka”  

Otwórz link z piosenką i baw się dobrze. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pXzZDNzzOYw 

 

Zadanie 2. 

Proponuję, abyśmy sobie przypomnieli treść lektury. 

 Proponuję, abyś zobaczył / zobaczyła śmieszny film. Oglądanie filmu może 

trochę potrwać. Film trwa prawie 30 min. Możesz go sobie obejrzeć później, 

podzielić na części, albo wcale nie oglądać, jak nie masz ochoty i znasz lekturę. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RLD1fTX9-_0 

 

Zadanie 3. 

Otwórz  zeszyt ćwiczeń do języka polskiego  str. 44. 

Wspólnie uzupełnimy metryczkę lektury. 

 Wpisz imię i nazwisko autora (to jest trudne imię i nazwisko, spisz  z  

okładki lektury, pamiętaj o pisowni imion i nazwisk wielką literą). 

 Bohaterowie – to postacie występujące w książce. Tu proponuje najpierw 

wpisać głównego bohatera. Wiesz kto nim jest??? Oczywiście: Doktor 

Dolittle. Należy wypisać nie tylko osoby, ale również zwierzęta. Możesz 

wypisać nazwy zwierząt Doktora albo tylko napisać: zwierzęta Doktora 

Dolittle, afrykańskie zwierzęta. 



 Trzeba określić czas akcji, czyli datę, kiedy rozgrywały się wydarzenia 

opisane w książce. 

Kto wie??? Zobacz na pierwszą stronę książki. W pierwszym zdaniu masz 

określony czas akcji.  

Widzisz? Co napiszesz?  

Proponuję:  

Czas akcji nie został dokładnie określony, jest tylko napisane „bardzo 

dawno temu”. 

 Miejsce akcji czyli państwa, miasta, w których rozgrywały się wydarzenia 

w książce.  

Proponuję wpisać tylko nazwy państw. Wiesz jakie to państwa? 

Pewnie, że wiesz! Napisz: Anglia i Afryka. 

 

Zadanie 4. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Napisz: 

Lekcja w domu 

Projekt Afryka – omawiamy lekturę „Doktor Dolittle” 

Teraz przepisz i uzupełnij zdania wyrażeniami z ramek: 

 

Akcja powieści dzieje się w wielu miejscach. Początkowo w miasteczku 

..........................  nad rzeką ..................................... w ..................................... 

Potem Doktor odwiedza ................................ i  leżące w niej królestwo 

..................................................... W drodze powrotnej z Afryki Doktor  gości 

w .............................................................................................., z którego 

pochodzi  znaleziony na statku pirackim chłopiec i jego wuj.  

 

 

  

 

Puddleby Anglii Afrykę 

Jolliginka miasteczku rybackim 

Marsh 



Zadanie 5. 

Rozwiąż rebus z zeszytu ćwiczeń do języka polskiego – ćwicz. 2 str. 44. 

Wiesz kto to jest weterynarz? 

 

Weterynarz jest potoczną nazwą zawodu lekarza weterynarii. Osoby trudniące się 

tym zawodem zajmują się ochroną zdrowia zwierząt. Celem pracy weterynarza 

jest rozpoznawanie i zwalczanie chorób zwierząt zarówno domowych, jak i 

hodowlanych, ograniczanie ich cierpień oraz dążenie do przywrócenia im dobrego 

stanu zdrowia. Lekarze weterynarii muszą posiadać odpowiednią wiedzę do 

wykonywania badań laboratoryjnych, wydawania recept i dawkowania leków. 

 

Wykorzystaj podane informacje i uzupełnij zdanie. 

 

Zadanie 6. 

Napisz najpiękniej jak potrafisz w zeszycie do języka polskiego tekst: 

 

Jan Dolittle był doktorem nauk medycznych. Leczył ludzi, którzy go znali i 

szanowali. Najbardziej na świecie kochał zwierzęta. Wiele z nich mieszkało 

w jego domu i gospodarstwie. Miłość do nich sprawiła, że zrezygnował z 

leczenia ludzi i zajął się uzdrawianiem zwierząt. Znał ich mowę i doskonale 

je rozumiał, co bardzo ułatwiało mu pracę.  

 

 

Zadanie 7. 

A teraz pobaw się.  

Sprawdź, czy pamiętasz wszystkich bohaterów lektury. 

Link do zabawy: https://learningapps.org/2568393 

 Poćwicz oko. Pobaw się z afrykańską wykreślaną.  

Link: https://learningapps.org/6583277 



Wyrazy zaznaczasz myszką. „Posadź” kursor na pierwszej literce wyrazu i... 

ciągnij. Zobacz, czy się zaznaczyło. 

 

Zadanie 8. 

Wykonaj ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń do języka polskiego str. 45 ćwicz. 3. 

 

DRYN, DRYN – dzwonek! Przerwa! Możesz zrobić sobie przerwę 10 minut. 

Znasz się na zegarku, więc umiesz odliczyć 10 minut.  

 

WRACAMY  DO  NAUKI! Wszyscy już są?  

 

Zadanie 9.  

Teraz kolej na matematykę. 

Zanim przejdziemy do tematu lekcji trzeba sobie przypomnieć pewne rzeczy. 

 

 Jak 

zapisujemy liczby naturalne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczby naturalne zapisujemy za pomocą 10 cyfr: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 

Najmniejszą liczbą naturalną jest 0. 

Największa liczba naturalna nie istnieje, ponieważ zawsze 

można podać liczbę o 1 większą od danej. 

 

„Wartość” każdej cyfry w liczbie naturalnej zależy od 

jej położenia w liczbie. 

 



 

Przykład: 

 

 

 

 Otwórz 

zeszyt do matematyki. Napisz: 

 

Lekcja w domu 

Teraz wykonaj zadania: 

Zadanie 1. 

Napisz liczbę, która składa się z cyfr: 6, 8, 5 

Żadna cyfra nie może się powtórzyć! 

Ile liczb udało Ci się ułożyć? 

W każdej liczbie zaznacz kolorem liczbę setek: np. 856 

 

Teraz poznamy liczby czterocyfrowe.  

Liczby czterocyfrowe to są takie liczby, które zapisane są za pomocą 4 cyfr 

np. 2086, 9765, 5732 itp. 

 

 Napisz w 

zeszycie do matematyki: 

Zadanie 2. 

Wykonaj polecenie: 

Z podanych liczb wypisz do zeszytu tylko liczby czterocyfrowe: 



2800, 70 500, 10 000, 8800, 2560, 58 000, 1600, 2807, 44, 

9000, 22 401, 8353, 97632. 

Wiesz co oznaczają kolejne cyfry w liczbach? 

Licząc od ostatniej cyfry od strony prawej mamy kolejno: 

jedności,  dziesiątki, setki i tysiące.  

Czwarta cyfra od końca liczby oznacza TYSIĄCE.  

Zaznacz  kolorem w każdej wypisanej liczbie w zeszycie cyfrę oznaczającą 

tysiące. 

Teraz narysuj sobie w zeszycie tabelkę i uzupełnij ją liczbami z zeszytu: 

Liczba Tysiące Setki Dziesiątki Jedności 
2807 2 8 0 7 

     
     

 

 Napisz w 

zeszycie :  

Zadanie 3. 

Wykonaj polecenie: 

Do każdej z podanych liczb naturalnych dopisz cztery następujące po niej 

liczby. 

 a) 6899, .............., .............., .............., ..............  

b)  5996, .............., .............., .............., .............. 

c)  9999, .............., .............., .............., ..............  

d)  8897, .............., .............., .............., ..............  

Zadanie 4. 

Wykonaj polecenie: 

Przed każdą z podanych liczb naturalnych napisz cztery liczby ją poprzedzające. 

a) .............., .............., .............., .............., 2001  

b) .............., .............., .............., .............., 5000 



 c) .............., .............., .............., .............., 8003  

d) .............., .............., .............., .............., 1001 

 e) .............., .............., .............., .............., 2902 

 

 

 

Teraz zamknij zeszyty i książki. To już koniec pisania.  

 

Zadanie 10. 

 Teraz się możesz pobawić i poćwiczyć to, czego się nauczyłeś / nauczyłaś. 

Wskaż cyfrę w liczbie czterocyfrowej. 

 Link:  https://www.matzoo.pl/klasa3/wskaz-cyfre-w-liczbie-czterocyfrowej_23_99.html 

 

Zadanie 11. 

Wróć do naszej piosenki o Afryce. 

Spróbuj zaśpiewać piosenkę. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pXzZDNzzOYw 

 

Dużo dzisiaj się nauczyłeś / nauczyłaś. 

 Dzielnie i wytrwale pracowałeś / pracowałaś.  

Należy Ci się nagroda! 

Możesz zająć się ulubionymi zajęciami. 

Do poczytania do jutra. 


