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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

20.04.2020r. 

20 IV 2020r. 

Dzisiaj jest poniedziałek.   

Zdanie opisujące pogodę 

 

2. Odkoduj wyraz, aby dowiedzied się jaki jest temat dzisiejszych zajęd.  

Znajdź odpowiednie pola w zielonej tabelce i wpisz litery w puste pola pod nią.  

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania, napisz w zeszycie numer dwiczenia i wyraz 

jaki odkodowałeś.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Narysuj w zeszycie warzywo, którego nazwę odkodowałeś w zadaniu 2. Napisz 

3/4 zdania na jego temat. Możesz napisad: o jego wyglądzie (kształt i kolor), 

o jego smaku, o jego zapachu, o tym, czy lubisz to warzywo itp.  

2 1 4 1 1 1 
      



20.04.2020r. Klasa 3 – p. Ola Tomecka  
Nowalijki - Sałata 

4. Obejrzyj bardzo uważnie poniższy filmik – wyjaśnia on co to jest dzielenie i jak się 

je wykonuje. Jeśli będziesz mied jakieś pytania, albo w trudności w zrozumieniu 

możesz poprosid kogoś dorosłego o wytłumaczenie, albo zadzwonid do mnie.  

https://www.youtube.com/watch?v=OR8lETdQMXc 

 

5. Zapoznaj się z ilustracjami poniżej – czy rozumiesz jaka jest różnica, kiedy dzielisz 

po 3 i na 3? Nie musisz drukowad tych ilustracji, ani rysowad ich w zeszycie.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie będzie takie samo, ale rysunek będzie inny. 

Rozróżnianie dzielenia po… i na… będzie bardzo ważne 

przy rozwiązywaniu zadao tekstowych.

https://www.youtube.com/watch?v=OR8lETdQMXc
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6. Zapoznaj się z Przykładem 1). 

Następnie rozwiąż w zeszycie przykłady 2-5. Wydrukuj „polecenia” i do każdego przykładu: 

- narysuj odpowiedni rysunek,  

- napisz i policz działanie,  

- napisz odpowiedź do pytania.  

Zwród uwagę czego dotyczy pytanie!  

Nie musisz rysowad bardzo dokładnych obrazków (sałata, ogórek, pomidor, rzodkiewka), mogą to 

byd po prostu kółka, kreski, prostokąty, trójkąty. Ważne, żeby ich liczba była odpowiednia.  

 

Przykład 1) 

Ala ma 8 marchewek. Chce je rozdad po 2 swoim koleżankom.  

Ile koleżanek ma Ala? 

 

 

 

 

 

8 : 2 = 4 

Odp. Ala ma 4 koleżanki. 

 
Przykład 2) 
Ada ma 10 sałat. Wkłada je po 5 do koszyków. Ile koszyków ma Ada? 
 
Przykład 3) 
Tata ma 10 pomidorów. Wkłada je po 2 do siatek. Ile siatek ma tata? 
 
Przykład 4) 
Ula ma 15 ogórków. Układa je na 3 talerzach.  
Ile ogórków jest na jednym talerzu? 
 
Przykład 5) 
Adam ma 12 rzodkiewek. Układa je na 4 talerzach.  
Ile rzodkiewek jest na jednym talerzu?
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Zadania dla chętnych 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-w-zakresie-25_10_27 

 

https://www.matzoo.pl/klasa3/dzielenie-przez-2-3-4-i-5_14_251 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-w-zakresie-25_10_27
https://www.matzoo.pl/klasa3/dzielenie-przez-2-3-4-i-5_14_251
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com 

 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  

 

 

 

 

mailto:paniola2020@gmail.com

