
Zadanie 1. Hej dzieciaki😊 Dziś nauczymy się prostej piosenki o swojej miejscowości.  

https://www.youtube.com/watch?v=TLc8tgHMkOY&feature=youtu.be 

 

 

1.To jest moje miasto, zna historii wiele.   

Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje.  

Ref.: Kocham moje miasto,  

 miasteczko czy wieś.   

Legendami swymi słynie.   

Czy je poznać chcesz? 

 2. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję  

 moich sławnych przodków piękne obyczaje. 

 Ref.: Kocham moje miasto… 

3. Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem,   

będę nucić wnukom cichuteńkim głosem.  

Ref.: Kocham moje miasto... 

Pytania do piosenki : 

− Co oznacza słowo: ojczyzna?  

− O czym jest ta piosenka?  

− Jakie ciekawe miejsca znajdują się w naszej miejscowości? 

 

 

Zadanie 2. Przyjrzyj się dokładnie obrazkom i powiedz co przedstawiają. Następnie 

wybierz jedną kredkę .Zaznacz kółkiem gdzie mieszkasz w mieście czy na wsi? Pod 

każdym obrazkiem narysuj tyle kropek, ile dany wyraz ma sylab.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLc8tgHMkOY&feature=youtu.be


 

         

  

Zadanie 3. Wytnij i dopasuj odpowiedni obrazek do wyrazu - wieś i miasto 

 

 

 

  



Zadanie 4. Przygotuj  białą kartkę oraz kredki . Spróbuj narysowć z pomocą osoby 

dorosłej miejscowość, w której  mieszkasz ( masto lub wieś). 

Praca z ćwiczeniami( 3 latki)  – Karta pracy, cz. 2, nr 14 „ Olek i Ada  ( żółta książka 3 

latki) 

Dzieci:  

− wskazują zdjęcia przedstawiające miasto i wioskę, 

 − dopasowują naklejkę do zdjęcia i ją naklejają, 

 − wskazują, gdzie można zobaczyć elementy przedstawione na zdjęciach. 

 

Język angielski  

Temat: Historyjka obrazkowa, utrwalenie znajomości nazw zwierząt.   

 

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

1. Klikamy na zakładkę: lekcje cyfrow.,  

2. Wybieramy różowe pudełko English Play Box Poziom 1. 

3. Wybieramy: rozdział 6: zwierzęta. 

4. Wybieramy: lekcja 3 odtwórz. 

5. Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: Repeat the I love pets song, 

Stop! Game, Picture story, Match the pictures 

 

 

Na dole strony znajdują się niebieskie strzałki, którymi można  przejść do 

kolejnego zadania (strzałka w prawo) lub wrócić do poprzedniego zadania 

(strzałka w lewo). 

 

Zadanie 1 

Repeat the I love pets song – Powtórz piosenkę I love pets 

Śpiewaj i pokazuj za pomocą słów i gestów zwierzęta występujące w piosence. 

Zadanie 2 

Stop! Game 

Ułóż obrazek, wskaż na nim zwierzęta i nazwij je po angielsku. 

Zadanie 3 

Picture story 



Posłuchaj w skupieniu historyjki. Zapamiętaj zwroty : 

Feed your pets. – Nakarm zwierzęta. 

 Let’s feed… - Nakarmmy … 

Well done! – Dobra robota! 

 

Zadanie 4 

Match the pictures. - Połącz obrazki. 

Połącz pożywienie do właściwego zwierzątka. Powtórz nazwy zwierząt. 

 

 

 

 


