
Najpiękniejsze miejsce świata 

Zadanie 1 

Przypomnij sobie i zaśpiewaj  znaną piosenkę „Jestem 

Polakiem”  https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

Zadanie 2 

Czy już wiesz jakie miejsce jest najpiękniejsze na świecie? (cała nasza ojczyzna - 

Polska) 

Wykonaj zadanie w Kartach pracy  cz.4, s.22. Obejrzyj uważnie zdjęcia, a 

następnie pokoloruj ramkę tego, które najbardziej przypomina Twoją 

miejscowość. Rysuj po śladzie i pokoloruj rysunki na dole strony. 

Zadanie 3 

Miasto i wieś to dwa środowiska, w których może mieszkać człowiek. Czym się 

one różnią, a w czym są podobne? Porozmawiaj na ten temat z rodzicami. 

Wykonaj zadanie w Kartach pracy cz. 4 s. 23. 

Zadanie 4  

A teraz czas na wykonanie pracy plastycznej pt. „Herb Brodnicy” w kartach 

pracy cz. 4 s. 24 

Odrysuj lewą dłoń na środku i pokoloruj tło na czerwono. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Rymowanka Pets chant, utrwalenie nazw zwierząt podczas gier i zabaw. 

 

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

1. Klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe. 

2. Wybieramy różowe pudełko English Play Box Poziom 1. 

3. Wybieramy: rozdział 6: zwierzęta. 

4. Wybieramy: lekcja 4 odtwórz. 

5. Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: Find the card game, Retell the 

picture story, Learn the Pets chant, Table time 

 

 

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 

Find the card – Znajdź kartę. 

Odwróć karty i słuchając nazw, połącz je z odpowiednimi zwierzętami. 

 

Zadanie 2  

Retell the picture story. 

Naciśnij różowe głośniczki i powtarzaj usłyszane zwroty z historyjki.  

Let’s feed.. - Nakarmmy… 

 

Zadanie 3  

Rymowanka Pets chant 

Powtarzaj słowa rymowanki: 

One yellow bird. - jeden żółty ptak. 

Two orange cats. – dwa pomarańczowe koty. 

Three red dogs. – Trzy czerwone psy. 



Four blue fish. – Cztery niebieskie ryby. 

Five green turtles. – Pięć zielonych żółwi. 

Zadanie 4   

Table time. Praca przy stole. 

Dorysuj zwierzętom brakujące elementy: 

Nose – nos 

Eyes- oczy 

Ears – uszy 

Mouth – pyszczek 

Pokoloruj obrazki. 

To samo zadanie wykonaj w podręczniku na stronie 58. 

 


