
 

Witamy kochane szkraby, czy już wiecie co dziś za dzień, tak DZIEŃ 

DZIECKA!  Z tej okazji pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze 

życzenia, abyście zawsze były uśmiechnięte od ucha do ucha, aby 

spełniły się Wam wszystkie marzenia i oczywiście dużo, dużo zdrówka.  

 

Panie przedszkolanki. 

 

 
 

 

 

 



Zadanie 1. 

Posłuchaj opowiadania, które przeczyta ci mama. Obejrzyj obrazki z książki 

„Nowe przygody Olka i Ady” ze strony 74 – 75. 

 

Od samego rana Ada przygotowywała się na spotkanie z nową koleżanką, Kasią. Okazało się, 

że tata Kasi jest bardzo zdolnym architektem i będzie pracował w tym samym biurze co tata Ady 

i Olka. Obie rodziny umówiły się w małej kawiarence w galerii, tuż obok bawialni dla dzieci. Ada 

bardzo lubiła poznawać nowe osoby i rozmawiać z nimi o tym, w co lubią się bawić. Tym razem 

Ada była szczególnie przejęta spotkaniem, bo dowiedziała się od rodziców, że Kasia nie słyszy. 

– Na żadne ucho? – dopytywała się Ada. – Ani troszeczkę? 

– Ani troszeczkę. 

– To jak my się będziemy bawić? 

– Jestem pewna, że znajdziecie na to sposób – uśmiechnęła się mama. 

Ada próbowała zatykać sobie uszy i prosiła Olka, żeby coś do niej mówił. 

– Mam fajną siostrę – powiedział Olek. 

– Co mówisz? – spytała Ada. 

– Moja siostra jest najlepszą siostrą na świecie! 

– Ecie-pecie? Nic nie rozumiem… Tej Kasi musi być bardzo trudno – stwierdziła Ada. 

W galerii panował gwar. Z głośników płynęła muzyka, w bawialni słychać było piski i śmiech 

rozbawionych dzieci. Obie rodziny przywitały się słowami „dzień dobry” i podały sobie ręce. Ada 

stanęła naprzeciwko Kasi i nie wiedziała, czy ma coś powiedzieć, czy nie. Przecież Kasia i tak nie 

usłyszy. Jednak dziewczynka uśmiechnęła się i rękami zrobiła przyjazny gest. Ada zrozumiała, 

że to jest powitanie, i odpowiedziała takim samym gestem. Potem Kasia wskazała bawialnię 

i dziewczynki pobiegły razem na zjeżdżalnię. Po chwili radośnie nurkowały w basenie z kolorowymi 

piłeczkami. Kasia układała z rąk różne znaki, a Ada próbowała odgadnąć ich znaczenie. 

Gdy chciała zająć się rysowaniem i kolorowaniem, Ada od razu zrozumiała, o co chodzi. Wspólnie 

narysowały słonia z wielkimi uszami, a na tych uszach namalowały wszystko, co symbolizuje 

dźwięki: ptaki, trąbkę, gitarę, śpiewającą panią, a nawet samolot odrzutowy. Potem bawiły się 

w teatrzyk dłoni i okazało się, że palcami można pokazać wiele rzeczy. Czasami Ada się myliła 

i nie potrafiła czegoś zrozumieć, ale to było bardzo zabawne. Jak wiele można powiedzieć, nie 

używając słów! 

Wieczorem Ada wciąż rozmyślała o Kasi i o tym, jak wspaniale się z nią bawiła. Tata powiedział 

córeczce, że osoby niesłyszące porozumiewają się językiem migowym. 

– Czy ja też mogę się nauczyć tego języka? – zapytała Ada. 

– Oczywiście. A teraz zgadnij, co chcę ci przekazać – tata przytulił Adę i pocałował ją w czoło. 

– Dobranoc i kocham cię! – zawołała Ada i odpowiedziała tym samym gestem. – Zrozumiałeś, 

tatusiu? 

Tata uśmiechnął się i pokiwał głową. Miłość nie potrzebuje słów. 

 

Odpowiedz na pytanie: 

- Jak nazywa się język, którym porozumiewa się Kasia? 

 

A teraz zróbcie mały eksperyment, spróbujcie, jak Ada, zatkać uszy i sprawdzić, 

czy rozumiecie, co mówi ktoś z Twojej rodziny? 

− Jak Wy się czuliście, jak nie słyszeliście tego, co ktoś mówi? 

 



Zadanie 2. 

 

Pomóż dziewczynkom odnaleźć swój cień. Każdą linię zrób innym kolorem. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3. 

 

Na obrazkach przedstawione są dzieci mieszkające na całym świecie, przyjrzyj 

się im uważnie, czy widzisz jakieś różnice? 

Policz dzieci po lewej stronie, po prawej stronie, zrób tyle kresek, ile jest dzieci. 

Jak potrafisz, to napisz też liczbę odpowiadającą ilości kresek. 

Dwójka dzieci trzyma flagę Polski, otocz te dzieci pętlą dowolnego koloru. 

 

 
 

 



Zadanie 4. 

Do wykonania Waszego kolegi mieszkającego na Antarktydzie, potrzebne nam 

będą: kredki, troszkę waty, klej i jedna foremka od mufinek. 

Całego chłopca kolorujemy kredkami, następnie futerka na rękawach i kurtce 

smarujemy klejem i przyklejamy troszkę waty. W foremce rysujemy twarz 

naszego Eskimosa i przyklejamy na nasz obrazek w miejscu głowy. Poniżej 

przykładowa praca. Udanej zabawy. 

 

 



 

 

 

 

 



Język angielski 

 

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

- klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe,  

- wybieramy  pudełko English Play Box Poziom 1, 

- wybieramy: rozdział 7: Kształty, 

- wybieramy: lekcja 1 odtwórz, 

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

Shapes song, Puzzle. 

Zadanie 1-wprowadzenie słownictwa 

Posłuchaj i powtórz  zwroty za Playboxem. 

This is a circle. (To jest koło.) 

This is a square. (To jest kwadrat.) 

This is a triangle. (To jest trójkąt). 

This circle is big. (To koło jest duże.) 

This square is small. ( ten kwadrat jest mały). 

Zadanie 2 

Kliknij na różowy głośnik, posłuchaj i połącz odpowiednio kropki, powtarzaj głośno nazwy 

figur: square, circle, triangle. 

Zadanie 3 

Poproś rodzica o wycięcie z kartonu 3 figur: koła, kwadratu i trójkąta. Posłuchaj kilka razy 

piosenki o figurach W trakcie śpiewania wskaż właściwą figurę i rysuj palcem po obwodzie 

figur oraz  licz boki kwadratu i trójkąta. 

I know the shapes: 

a cicrle, a circle goes round , round, 

a triangle, a triangle one, two, three, 

a square, a square one, two, three and four 

I know the shapes: a circle, a triangle and a square. 

Zadanie 4 

Dopasuj dziewczynce części twarzy, jeśli wykonasz  zadanie dobrze otrzymasz nagrodę-

puchar Playboxa. 

Zadanie 5 



Otwórz książkę Playbook 1 na s. 64 i 65 i uzupełnij obrazek naklejkami, popatrz uważnie na 

kształty figur. 

 

 


