
9.06.2020r. Klasa 3– p. Ola Tomecka 
Pojazdy – Co jeździ? 

1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

9.06.2020r. 

9 VI 2020r. 

Dzisiaj jest wtorek.   

Zdanie opisujące pogodę 

  

2. Przyjrzyj się uważnie poniższej ilustracji. Czy potrafisz nazwad wszystkie pojazdy? 
Co je łączy? Co mają wspólnego? Ilustracji nie trzeba drukowad. 
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3. Przyjrzyj się bardzo uważnie poniższym obrazkom i zastanów, czy nie wkradł się 

tam jakiś błąd.  Zapisz w zeszycie, według wzoru, po jednym zdaniu o każdym 

obrazku.  

 

1) Traktor nie pływa pod wodą . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dokoocz pisanie poniższych zdao w zeszycie. 

 

Pociąg, tramwaj i metro jeżdżą po …………………………………….   . 

Auta i ciężarówki jeżdżą po …………………………………….   . 

Autobus jeździ …………………………………….   . 

……………………………………. jeździ po polu. 

……………………………………. jedzie szybko. 

Hulajnoga jedzie …………………………………….  . 
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5.  Przeczytaj kilka razy bardzo uważnie wiersz. 

 

 

Małgorzata Strzałkowska 

Letnie podróże 

 

 

Lato się nam nie dłuży, 

gdy służy do podróży, 

a więc korzystaj z lata 

i pędź na koniec świata! 

 

Gdy fruwać chcesz samotnie, 

po prostu wybierz lotnię, 

by wzmocnić sobie nogi,  

używaj hulajnogi, 

a gdy chcesz dłubać w chmurze, 

balonem wzleć ku górze! 

 

Gdy tęsknisz za przeciągiem, 

to w podróż jedź pociągiem,  

gdy wilgoć ci nie szkodzi, 

w podwodnej pływaj łodzi, 

a jeśli masz ochotę, 

to wędruj na piechotę! 

 

Korzystaj prędko z lata 

i pędź na koniec świata. 

 

 

 

 

6. Zapisz w zeszycie poniższe informacje (nie trzeba pisad pełnymi zdaniami). 

1) Jaki jest tytuł wiersza? 

2) Kto jest autorem wiersza? 

3) Zapisz w zeszycie wszystkie środki lokomocji, które są wymienione 

w wierszu. 
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7. Wykonaj poniższe dwiczenia. 
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Zadania dla chętnych 

 

 

http://ito.hg.pl 

https://www.matzoo.pl 

http://pisupisu.pl 

http://ito.hg.pl/
https://www.matzoo.pl/
http://pisupisu.pl/
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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

