
Nauka to te  ż   zabawa – zadania  
dla klasy 3 b

Dzień 26. 03. 2020 r. – czwartek 

Zadanie 1. 

 Narysuj prostokąt, którego krótszy bok ma 3 cm, a dłuższy 5 cm.
 Oblicz jego obwód za pomocą dodawania. 

(Przypomnienie: obwód to suma wszystkich boków,
należy je do siebie dodać).

 Zaznacz  niebieskim  kolorem  krótsze  boki,  a  czerwonym  dłuższe.  Odpowiedz  sobie  na
pytania: Ile jest boków długich? Ile jest boków krótkich?

Obwód prostokąta można obliczyć za pomocą mnożenia. 
2 · krótszy bok + 2 · dłuższy bok = ........

Przykład: 2 · 2 cm + 2 · 4 cm = 4 cm +8 cm= 12 cm

 Oblicz obwód tego prostokąta za pomocą mnożenia. 

Zadanie 2. 

Oblicz za pomocą mnożenia obwody prostokątów o następujących bokach:

1.
o Długość dłuższego boku: 7 cm

o Długość krótszego boku: 2 cm

2.  
o Długość dłuższego boku: 9 cm

o Długość krótszego boku: 3 cm

3.  
o Długość dłuższego boku: 15 cm

o Długość krótszego boku: 8 cm

4.  
o Długość dłuższego boku: 4 cm

o Długość krótszego boku: 10 cm

Zapisz obliczenia w zeszycie. 



Zadanie 3. 

Odmień w zeszycie czasownik „być” w czasie teraźniejszym. Zapisz w zeszycie: 

Ja jestem My jesteśmy 

Ty .......... Wy ..............

On ............... Oni ................

Ona ............. One ................

Ono...............

Zadanie 4. 

Zrób  gimnastykę  z  wykorzystaniem  swojego  ulubionego  pluszaka  (przekładanie  zabawki  między
nogami, podrzuty do góry, rzuty do celu, itp.)

Napisz w zeszycie, jakie ćwiczenie z pluszakiem wymyśliłeś/wymyśliłaś. 

Dzień 27. 03. 2020 r. – piątek 

Zadanie 1.

Obejrzyj  film:  https://youtu.be/sde-6260lI8?t=985 (fragment  od  16  minuty)  i  uzupełnij  zdania.
Przepisz je do zeszytu: 

Podczas  mówienia  używamy  dwóch  narządów:  ....................................
i ............................................ .

Mowa służy nam do ..................................................... z innymi. 

Pierwsze  słowo,  które  powiedziałem/powiedziałam
to ...................................................... .

Zadanie 2. 

 Narysuj kwadrat o bokach 6 cm. Oblicz jego obwód. 
 Narysuj kwadrat o obwodzie 16 cm. Ile wynosi długość jego boku? 

Podpowiedź: skorzystaj z dzielenia.
 Narysuj prostokąt o bokach 8 cm i 2 cm. Ile wynosi jego obwód?

https://youtu.be/sde-6260lI8?t=985


Zadanie 3. 

Zapisz działanie i odpowiedź: 

 Zad. 3.1. 
Jeden bok prostokątnego boiska ma 40 m długości, a drugi 30 m. Ile metrów siatki potrzeba
do ogrodzenia tego boiska?

 Zad. 3.2.
Jeden bok prostokąta ma 20 cm długości, a drugi jest o 5 cm krótszy. Ile wynosi obwód tego
prostokąta?


