
 

Na początku obejrzyj krótką bajkę, o tym jak my możemy dbać o środowisko i 

jak oszczędzać wodę. 
https://www.youtube.com/watch?v=p0Nr-A7ElxQ 
 

Zadanie 1. 

Z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa przeczytaj poniższy tekst. Starszy 

członek rodziny będzie czytał wyrazy, a Ty nazwy obrazków. Czy tak postępuje 

przyjaciel przyrody? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p0Nr-A7ElxQ


 

Zadanie 2. 

Jak obejrzałeś bajkę i przeczytałeś powyższe zdania, to już wiesz, jak możesz 

dbać o przyrodę, Teraz przyjrzyj się poniższym obrazkom, pokoloruj te, które 

sprzyjają przyrodzie. Zastanów się, czy Ty tak postępujesz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 3.  

 

Praca z ćwiczeniami- zadanie wykonują tylko dzieci, które posiadają czerwone 

karty pracy (Nowe przygody Ady i Olka) 

 

Proszę wykonać zadania ze strony 37. 

Dzieci: 

− oglądają obrazki, 

− opowiadają, co robi Ada z mamą, 

− mówią, jak należy dbać o rośliny, 

− w każdej doniczce rysują jeden kwiatek, 

− liczą, ile w sumie jest kwiatków we wszystkich doniczkach, można je 

pokolorować według własnego pomysłu. 

 

Zadanie 4.  

Przy wykonaniu filtru niezbędna będzie pomoc osoby dorosłej. 

Dzisiaj wykonany filtr do wody potrzebne nam będą: 

- plastikowa butelka przecięta na pół - obie części będą potrzebne, 

- czysty piasek, 

- drobne kamyki, 

- wata lub waciki kosmetyczne, 

- pojemnik z brudną wodą (zanieczyszczona np. farbami plakatowymi i ziemią), 

- przezroczysta szklanka. 

 

Wykonanie: 

1. Butelkę odwracamy tak, by aby zakrętka była na dole, przecinamy ja na pół. 

2. Kładziemy watę na spód, później piasek, a na górze kamyczki. 

3.W oddzielnym naczyniu mieszamy wodę z piaskiem i innymi zanieczyszczeniami. 

4. Przelewamy brudną wodę przez filtr. 

 

Jeżeli instrukcja jest mało przejrzysta zapraszam do obejrzenia  filmiku 

instruktażowego na You Tubie, link poniżej: 

https://liblink.pl/HtNEbsQZNl 

 

pytanie: 

- Jak myślicie, woda będzie czysta czy zostanie brudna? Dlaczego? 

 

 

 

 

https://liblink.pl/HtNEbsQZNl


JĘZYK ANGIELSKI 

 
Zaczynamy pracę online z podręcznikiem Play Box 1. 

Ważne!!!  Prosimy rodziców o zalogowanie się do dnia 04 maja na stronie: 

https://englishplaybox.pl/dla-rodzicow   

(proszę nacisnąć na żółte okienko „Zaloguj”, a następnie na białym, górnym pasku nacisnąć 

„Zakładanie konta”)  

Dzięki lekcjom online dzieci będą miały dostęp w domu do dodatkowych materiałów 

dydaktycznych, lekcji cyfrowych, piosenek i rymowanek w j. angielskim. Od 4 maja zajęcia będą 

odbywać się za pomocą wyżej wymienionej strony. 

 

Temat: Pets - zwierzęta domowe. Utrwalenie słownictwa. 

Praca z podręcznikiem Play Box 1. 

 Otwórz książkę Play Box 1 na stronie 54 i 55. 

 Przyklej naklejki na stronie 54 i przypomnij sobie nazwy poznanych zwierząt domowych: cat, 

dog, fish, turtle, bird. 

 Obejrzyj śmieszny filmik i naucz się nazw innych zwierząt domowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0 

 Wykonaj na kartce rysunek przedstawiający Twoje ulubione zwierzę. Nazwij je po angielsku. 

 

https://englishplaybox.pl/dla-rodzicow
https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0

