
 

Drogie dzieci, od dzisiejszego dnia rozpoczynamy pracę                      

w książkach. 

 
Odkrywanie  wielkiej i małej literki h, H 

 

Zadanie 1 

 
 Zadania  dla 6 -latków  

 

Przygotuj książkę  „Nowe przygody  Olka i Ady. Litery i liczby cz. 2”- (zielone) 

 

Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami od strony 70 do 73. Poproś osobę dorosłą               

o pomoc w przeczytanie poleceń. Powodzenia :) 

 

 Zadania  dla 5 -latków  

 

Przygotuj książkę  „Nowe przygody  Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, 

pisania, uczenia”- (różowa) 
 

Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami od strony 72 do 73. Poproś osobę dorosłą            

o pomoc w przeczytanie poleceń. Powodzenia :) 

 

 

Zadanie 2 
 

Posłuchaj piosenki  ZoZi - Świat w naszych rękach (ekologiczna piosenka 

dla dzieci) , którą znajdziesz na kanale YouTube w linku poniżej. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


 

 

Może uda Ci się jej nauczyć i wspólnie w domku pośpiewacie :),  to tekst 

piosenki. 
Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 



Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat  

 

 
Zaczynamy pracę online z podręcznikiem Play Box 2. 

 

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. 

https://englishplaybox.pl/dla-rodzicow


 

Temat: I like animals. - Lubię zwierzęta. 

 

 Otwórz książkę Play Box 2 na stronie 54 i 55. 

 Zdecyduj: Które ze zwierząt mieszkają na sawannie, a które w ogrodzie? Przyklej naklejki 

na stronie 54 i przypomnij sobie nazwy zwierząt: giraffe, zebra, elephant, tiger, parrot, cat, 

dog, fish.   

 Utrwal nazwy zwierząt oglądając filmik i piosenkę:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=u1ss5PGYsPY 

 Określ kolory zwierząt na obrazkach: yellow, purple, red, green, orange, blue, brown, black. 

 Wykonaj na kartce rysunek przedstawiający Twoje ulubione zwierzę z sawanny. Nazwij je 

po angielsku. 

 

 

Drogie dzieci, zachęcam w miarę możliwości do 

uzupełniania wcześniejszych zadań w książkach :) 

https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0
https://www.youtube.com/watch?v=u1ss5PGYsPY

