
 

Niby tacy sami, a jednak inni. Piłka dla wszystkich. 
 

Zadanie 1 

Na początek, chciałabym w tak pięknym dla Was dniu złożyć Wam życzenia. 

Nie tak miał wyglądać ten dzień, ale znaleźliśmy się w innej- nowej  

rzeczywistości, której  wzajemnie się uczymy.  

 

Dziś dzieciaczki święto mają, 

Cieszą się mocno i chichrają, 

Chcą by składać im życzenia, 

Więc życzmy im w życiu powodzenia! 

Rośnijcie duże i wysokie, 

Zdrowe, bystre, zawsze uśmiechnięte, 

Korzystajcie z dzieciństwa ile tylko się da, 

Pamiętajcie, że życie to nie tylko nauka i obowiązki,  

ale także świetna zabawa!  

 

 

Na rozgrzewkę proponuję dla Was oraz Waszych bliskich grę planszową. 

Alfabet na drabinie - gra 

 

 Prosta gra planszowa polegająca na jak najszybszym dotarciu do mety. 

Gracze kolejno rzucają kostką i przesuwają swój pionek o tyle pól, ile oczek 

wylosowali na kostce, następnie odczytują literę alfabetu znajdującą się na polu 

z pionkiem i wymyślają wyraz, który ją zawiera. Jeśli nie uda im się wymyślić 

wyrazu lub jeśli podadzą błędny, cofają się o jedno pole. Na niektórych polach 

znajdują się drabiny, które zgodnie ze strzałką przenoszą na wskazane pole.  

 Do gry potrzebne będą pionki i kostka.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Zadanie 2 

Otwórz książkę „Nowe przygody Olka i Ady” na stronie 82-83, poproś osobę 

dorosłą, a może samemu uda Ci się przeczytać czytankę „Piłka dla wszystkich”. 
 

Spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na pytania: 

  Co śniło się Frankowi?  

 O czym opowiadał Adzie?  

 Jak zachowywali się chłopcy?  

 Co zrobił ich kapitan?  

 Kim został Franek na meczu?  

 Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie?  

 Co będzie ćwiczył Franek?  

 Jak oceniacie zachowanie chłopców na początku, a jak potem, po 

rozmowie z kapitanem? 

 
Poproście osobę dorosłą o przeczytanie i wyjaśnienie słowa: 

tolerancja. 
Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest 

poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i 

postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych albo zupełnie z 

nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności 

innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.  

 
Spróbujcie teraz odpowiedzieć na pytania:  

 Czy chłopcy byli tolerancyjni?  

 Czy znacie inne przypadki braku tolerancji? (Wyśmiewanie się z ludzi o 

innym kolorze skóry, innego wyznania…).  

 Czy należy wyśmiewać się z kogoś, dlatego że jest gruby, jeździ na 

wózku…? 

 

Zadanie 3 

 
Posłuchajcie proszę piosenki Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziećmi - Piosenki 

dla dzieci, którą znajdziecie na kanale YouTube: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ  
 

Słowa ułatwią Wam zabawę.   
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Czy jesteś z Afryki, 

Czy też z Ameryki, 

Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 

Bo jesteśmy tacy sami. 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

2. Czy mówisz po polsku, 

Czy też po japońsku, 

Wszyscy dobrze rozumiemy, 

Czego tak naprawdę chcemy. 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

Zadanie 4 

 
Otwórz książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy cz.4 BB+” na 

stronie 54. Narysuj siebie w swoim ulubionym ubraniu, ze swoją ulubioną 

zabawką. Pokoloruj ramkę swoim ulubionym kolorem. Spróbuj 

samodzielne napisać swoje imiona (swoje imię) i nazwisko (lub z pomocą 

osoby dorosłej). 

 

 

 

 



 

 Język angielski- grupa starsza  

 
Nauka słownictwa związanego z pogodą (sunny, windy, snowy, rainy, cloudy ) 

 

Proszę się zalogować na stronie https://englishplaybox.pl/, po zalogowaniu: 

- klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe,  

- wybieramy  pudełko English Play Box Poziom 2, 

- wybieramy: rozdział 7: Pogoda, 

- wybieramy: lekcja 1 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: Vocabulary presentation, Echo game, 

Show me game, Sing „What’s the weather like today?” song. 

 

Zadanie 1 – wprowadzenie nowego słownictwa 

Posłuchaj i zapamiętaj nowe wyrażenia, pomyśl jak pokazać je ruchem ciała lub 

gestem: 

 It’s sunny -Jest słonecznie/świeci słońce. 

 It’s windy - Jest wietrznie/wieje wiatr. 

 It’s cloudy - Jest pochmurno. 

 It’s rainy - Jest deszczowo/pada deszcz. 

 It’s snowy - Pada śnieg. 

Zadanie 2 –powtarzanie nowych słówek 

Klikaj w karty, znajdź odpowiednie pary, powtarzaj głośno za lektorem określenia 

pogody. Zagraj kilka razy, aby utrwalić i zapamiętać słownictwo. 

 

Zadanie 3 – gra „Wskaż/Pokaż” 

Posłuchaj uważnie i wybierz odpowiedni obrazek, klikając na niego. Za poprawne 

odpowiedzi otrzymasz nagrodę-puchar Playboxa. 

 

 

Zadanie 4 – nauka piosenki 

A teraz posłuchaj i naucz się śpiewać piosenki „What’s the weather like today? 

I wake up in the morning,(Budzę się rano) 

and what do I say? ( i co mówię?) 

What’s the weather like today?(Jaka jest dziś pogoda?) 

Is it sunny?(Czy świeci słońce?) 

Is it rainy?( Czy pada deszcz?) 

Is it windy?( Czy wieje wiatr?) 

Is it snowy?(Czy pada śnieg?) 

What’s the weather like today?(Jaka jest dziś pogoda?) 

Is it windy?(Czy wieje wiatr?) 



Is it cloudy?(Czy jest pochmurno?) 

Is it rainy?(Czy pada deszcz?) 

Is it snowy?(Czy pada śnieg?) 

What’s the weather like today? 

I look out of my window(Wyglądam przez okno) 

It’s sunny today!(Dziś świeci słońce!) 

Hooray!(Hura!) 

 


