
Moja miejscowość, mój region. Małe miasteczko. 
 

Zadania 1 

 

Na początek poproście osobę dorosłą (albo samodzielne) o przeczytanie   

wiersza Małgorzaty Strękowskiej- Zaręby „Małe miasteczko” 

 

W małym miasteczku nie ma wieżowców,  

schodów ruchomych ni zoo,  

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,  

które śpiewają wesoło.  

Dokoła rynku stoi rząd domów  

w siedmiu kolorach tęczy; 

ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 

czasami pszczoła zabrzęczy.  

Czyste powietrze pachnie zielenią,  

na niebie świeci słoneczko,  

wszędzie jest blisko, ludzie się znają,  

dbają o swoje miasteczko.  

 

Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania: 
− Jak wygląda małe miasteczko?  

− Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?  

 

A może potrafisz wymienić 6 różnić między miasteczkiem (wsią), a 

dużym miastem. 

 

Zadania 2 

 

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

stronie 20-21.  

Narysuj szlaczki po śladzie – samodzielnie. Następnie naklej w ramce 

widokówkę, zdjęcie (może być wydrukowane), albo narysuj ważne miejsca 

że swojej miejscowości. 

Pamiętaj, że rysując po śladzie, staraj się nie odrywać kredki od 

kartki. :) 

 

 



Zadania 3 

 
Adres zamieszkania to bardzo ważna sprawa. Czy pamiętasz swój? 

 Jeśli tak, to pochwal się i powiedź swojemu rodzeństwu, rodzicom 

czy dziadkom. 

 Jeśli nie, to poproś osobę dorosłą o pomoc i spróbuj zapamiętać. 
 

A teraz czas na zabawę! Spróbuj wymyślić kilka nazw ulic pochodzących 

od owoców (np. Cytrynowa, Bananowa) oraz słodyczy (np. Batonowa, 

Czekoladowa).  

  

Zadania 4 

 
Na koniec zapraszam Was do zabawy z księżniczką Julią i smokiem 

Janoszem przy Piosence młodego patrioty ❤ Piosenki dla dzieci - Mała 

Orkiestra Dni Naszych, którą znajdziecie na kanale YouTube, klikając na 

poniższy link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo  

 

Słowa ułatwią Wam zabawę.  

 

Piosenka młodego patrioty 

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

 

Dziecko to taki patriota mały  

Na co dzień, a nie od święta  

Polską znam flagę i polskie godło  

Hymn ojczysty pamiętam.  

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


 

Bo moje miasto, bo moja wioska  

To Polska, to Polska, to Polska!  

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce 

Więc czekam na geografię 

Uczę się pilnie polskiej historii 

Najlepiej jak potrafię. 

 

Bo moje miasto, bo moja wioska 

To Polska, to Polska, to Polska! 

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

Dziecko to taki patriota mały 

W myślach i czynach przejrzysty. 

Brzydkich wyrazów ja nie używam 

Dbam o język ojczysty. 

 

 

 

Język angielski  
Temat: Historyjka obrazkowa.   

 

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

1. Klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe. 

2. Wybieramy niebieskie pudełko English Play Box Poziom 2. 

3. Wybieramy: rozdział 6: Lubię zwierzęta. 

4. Wybieramy: lekcja 3 odtwórz. 

5. Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: Repeat the Look around song, 

Yes/ No game, Picture story, Goodbye 

 

 

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 Look around song. – Powtórz piosenkę Look around. 



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

Zadanie 2 

Yes/ No Game. Gra tak/ nie 

Naciśnij na różowe głośniczki i posłuchaj nazwy zwierzęcia, następnie naciśnij                

na pomarańczowe kółko obok właściwego obrazka. 

Zadanie 3 

Picture story. Historyjka obrazkowa. 

Posłuchaj w skupieniu historyjki. Zapamiętaj zwroty : 

There’s something in the trees /grass/ mud/ bush. – Coś jest w drzewach, w trawie/ 

błocie/ krzakach. 

What is it?- Co to? 

What colour is it? – Jakiego to jest koloru? 

Is it a …? – To… 

Are you scared? – Boisz się? 

Zadanie 4 

Goodbye.- Do widzenia. 

Look at the clock. – Spójrz na zegar. 

Posłuchaj rymowanki na pożegnanie z Play Boxem. 

 

Wykonaj zadanie w podręczniku na stronie 57. 

 

 

 

       Powodzenia i miłej zabawy :) 


