
Zadanie 1. 

Krajobraz wsi i miasta bardzo się od siebie różni. Mają one charakterystyczne 

cechy. Miasto charakteryzuje się licznymi budynkami oraz gęstą siecią dróg. 

Wieś jest bardziej zielona ma mniej budynków i dróg. Czy umiesz odróżnić te 

dwa krajobrazy? Elementy wsi otocz zieloną  kredką, a miasta czerwoną. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. 



Na wsi znajduje się bardzo dużo zwierząt, pomóż pastuszkowi zagnać je do 

odpowiedniej zagrody. 

Policz zwierzęta jednego gatunku, a następnie połącz je z zagrodą, w której jest 

liczba odpowiadające ilości zwierząt tego gatunku na wsi. Pamiętaj, że w jednej 

zagrodzie mogą być tylko zwierzęta jednego gatunku. Która zagroda zostanie 

pusta, pokoloruj ją na żółto. 

 

 



Zadanie 3. 

Praca z ćwiczeniami- zadanie wykonują tylko dzieci, które posiadają czerwone 

karty pracy (Nowe przygody Ady i Olka) 

Karta pracy, cz. 2, nr 42. 

− pokoloruj ramki zdjęć przedstawiających to, co kojarzy się z wsią, na zielono, a 

ramki zdjęć przedstawiających to, co kojarzy się z miastem, na niebiesko, 

− dokończ rysować autobusy według wzoru, 

− pokoloruj rysunki, tak aby każdy był inny. 
 

Zadanie 4. 

Pracę wykonują dzieci , które posiadają czerwoną wyprawkę plastyczną (Nowe 

przygody Ady i Olka). 

Wyprawka plastyczna A 

Potrzebne nam będą dwie kartki papieru zielona i niebieska, klej, troszkę siana 

lub trawy, domy zbudowane z klocków, kredki. 

Z karty pracy A wypychamy: stajnię, konia, blok, traktor, auto, skrzyżowanie                

z sygnalizacją świetlną. 

Następnie ustawiamy odpowiednio na planszy niebieskiej elementy związane                 

z miastem, na planszy zielonej – związane ze wsią, 

Możesz kredkami dorysować, np. drogi, słońce, chmury, drzewa, 

Na koniec układamy na makietach inne elementy, np.; słomę, siano, domy 

zbudowane z klocków.  

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5. 

Zadanie dla dzieci, które nie posiadają kart pracy oraz wyprawki plastycznej. 

Potrzebne nam będą: 

Kolorowy blok lub wycinaka, klej, nożyczki. 

Z kolorowych kartek wycinamy prostokąty różnych rozmiarów- to będą nasze 

domy, następnie z żółtej kartki wycinamy małe kwadraciki- to będą nasze okna. 

Z innych kolorów kartek wycinamy trójkąty na dachy. Wszystko to układamy i 

przyklejamy na czarną kartkę tak, aby powstało nam miasto nocą. Można wyciąć i 

przykleić także inne rzeczy, np. księżyc czy drzewo. Pamiętaj, że w mieście jest 

dużo domów. Powodzenia. 

 



 
 


