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Światowy Dzień Owoców i Warzyw 

Karty pracy  - klasa 3 

 

 

zadanie 1 Napisz pięć zdań z użyciem wybranych słów z ramki. Pamiętaj - jeden wyraz na jedno zdanie. 

jabłoń, sad, jabłka, gruszki, winogrona, październik, sadownik, jesień, winogrona 

 

zadanie 2 Uzupełnij zdania: 

Banan jest koloru   

Rosnę na krzaku i mam małe kulki. Mogę być czarna, czerwona i 

biała. Jestem 

Szarlotka powstaje z  
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 kaszubskie, słodkie i czerwone owoce 

sezonowe. 

Lubię        laskowe, włoskie 

lub nerkowca. 

 

zadanie 3 Zakoloruj poprawną odpowiedź przy każdym zdaniu. 

Kabaczek to inaczej cukinia. tak nie 
Z dyni może powstać kompot. tak nie 
Oliwki rosną na krzewach. tak nie 
Antonówka jest odmianą jabłka. tak nie 
Pierwszą głoską nazwy podłużnego, zielonego warzywa, które kroimy na kanapki jest o. tak nie 
Bób rośnie w strączkach. tak nie 
Kiwi to też ptatk tak nie 
Kapustę można ukisić. tak nie 

 

zadanie 4 Wypisz po 3 przymiotniki opisujące podane owoce lub warzywa: 

…………Pokoloruj Nas ! 

 

marchewka 

kiwi 
cebula 
maliny 
pomidor 
winogrono 
śliwka 
gruszka 
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zadanie 5 Tomek dostał od mamy dwa jabłka, w drodze do szkoły zjadł jedno. Na trzeciej przerwie dokupił 

w sklepiku szkolnym kolejne trzy jabłka, od razu zjadł jedno i kolejne oddał Ani. Po ostatniej przerwie 

Tomek zjadł jeszcze jedno jabłko. Ile jabłek przyniósł Tomek do domu? Zapisz wszystkie obliczenia i napisz 

odpowiedź. 

 

 

obliczenia:  

 

odpowiedź:……………………………………………………………………………………… 

 

zadanie 6 Przeczytaj, policz w pamięci i zapisz odpowiedź. 

a) Ile owoców ma Ela jeśli w sklepie kupiła trzy pomarańcze, dwa jabłka 

i pięć gruszek.  

odpowiedź: 

b) Ile owoców jej pozostało, jeśli w domu zjadła jedną pomarańczę i dwie gruszki? 

odpowiedź: 

c) Ile jabłek mogła wziąć następnego dnia do szkoły jeśli babcia dała jej kolejne trzy jabłka, ale jedno 

było robaczywe? 

odpowiedź:………………………………………………………………………… 
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zadanie 7 Na środku prostokąta narysuj jabłko. W górnym prawym rogu narysuj śliwkę, a w lewym 

górnym rogu gruszkę. Pod gruszką na samym dole winogrona. A w ostatnim wolnym rogu narysuj swoje 

ulubione owoce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zadanie 8 Oblicz: 

4∙5=           0∙0=         7∙1=         6∙7= 
6∙3=           5∙4=         8∙8=         5∙8= 
7∙3=           2∙6=         10∙9=        3∙10= 
 

 


