
Łąka w maju. Barwa ochronna. 

 

Zadanie 1 
 

Na początek, proponuję Wam dziś wyjście z domu do ogrodu, oczywiście                           

z rodzicami albo osobą dorosłą. Spróbujcie, poszukać najbliższej łąki. Może taka 

znajduje się blisko waszego domu. Poobserwujcie rośliny i zwierzęta żyjące na łące. 

Oczywiście zachowajcie wszystkie zasady bezpiecznego poruszania się po dworze. 

 

Jeżeli, nie macie możliwości pójścia na łąkę osobiście, obejrzyjcie przygodę na 

łące, skrzata Borówki; klikając na poniższy link: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

 

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

stronie 36-37  i obejrzyjcie ilustrację,  opowiedzcie rodzicom, co widzicie. Starajcie 

się budować zdania. Czy udało wam się rozpoznać jakieś zwierzęta mieszkające na 

łące?  Świetnie! 

 

 

Zadanie 2 
 

Posłuchajcie piosenki pt. Bal na łące, którą znajdziecie na kanale YouTube, klikając 

na poniższy link. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo  

 

 

Spróbujcie z osobą dorosłą albo rodzeństwem, porozmawiać na temat tekstu piosenki 

i odpowiedzieć na pytania: 

 Kto przybył na łąkę? 

 Co oznacza, że świerszcze stroją skrzypeczki? 

 Czego nie chciały robić trzy małe biedronki? 

 Wymień mieszkańców łąki, o których jest mowa w piosence. (Może uda Ci się 

wszystkich. :)) 

 

Zadanie 3 

 

Ubarwienie ochronne czy maskujące, polega na upodobnieniu się barwą ciała do 

środowiska życia danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione 

wśród zwierząt, takich jak: niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna.  

A teraz otwórz fioletową książkę „Nowe przygody Olka i Ady” na stronie 74-76, 

poproś osobę dorosłą, a może samemu uda Ci się przeczytać czytanki „W co bawiły 

się zwierzęta? oraz  „Co to jest barwa ochronna ?”  

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


 Obejrzyjcie obrazek. Powiedzcie rodzicom, co dzieje się na łące w maju.  

 Jakie zwierzątka na niej mieszkają, podzielcie ich nazwy na sylaby.  

 

Zadanie 4 
Do tego zadania będzie Ci potrzebna karta 23, którą znajdziesz w fioletowej teczce- 

Wyprawka plastyczna.  

 

Przygotuj: kartę pracy, nożyczki, naklejki – kwiaty, które znajdziecie w Wyprawce 

plastycznej w naklejkach pod numerem 23. 

 

 Wytnij z karty pas w kolorze zielonym. 

 Złóż go według wzoru. 

 Maklej wiosenne kwiaty (naklejki) na zielonej trawie. 

 

 

Zadanie 5 (dodatkowe) 

 dla dzieci 6-letnich 

 

Ćwiczenia w czytaniu. Do tego zadania również będzie Ci potrzebna karta G              

z obrazkami przedstawiającymi - grabie, widły, motykę, sekator, łopatę, biedronkę, 

konika polnego, ważkę, stokrotkę, trawę, jaskra, karta E z obrazkiem 

przedstawiającym-  mak, karta N z napisami (w lewym dolnym rogu),  które 

znajdziesz w fioletowej teczce- Wyprawka plastyczna oraz  nożyczki, kartka i klej. 

 

Wytnijcie obrazki oraz ich nazwy. Spróbujcie, samodzielnie odczytać napisy i 

dopasować do ilustracji. Następnie naklejcie obrazek z napisem na czystą kartę. 

 

 dla dzieci 5-letnich 

 

 

Przygotuj książkę  „Nowe przygody  Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, 

pisania, uczenia”- (różowa) 

 

Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami ze strony 73. Poproś osobę dorosłą o pomoc 

w przeczytaniu poleceń.  

 

        Powodzenia i miłej zabawy :) 

 

 

 

 

Utrwalenie słownictwa i treści historyjki , recytacja rymowanki „Wild Animals”. 

 

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



- klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe,  

- wybieramy  pudełko English Play Box Poziom 2, 

- wybieramy: rozdział 6: zwierzęta, 

- wybieramy: lekcja 5 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci:  

- Stepping into the world of English 

- What is it? game  

- Repeat the Wild animals chant 

- Retell the Picture story 

 

Zadanie 1 

Powiedz wierszyk na powitanie „Stepping intoEnglish” i naśladuj ruchy dzieci :  

It’s time to English 

How do we know 

Because we step into English 

Here we go: one, two, three 

Welcome to English 

Zadanie 2 –gra „Co to jest” 

Klikaj na żółty głośnik, posłuchaj pytań i popatrz na obrazek na środku:  

Is it a giraffe? ( Czy to jest żyrafa?) 

Jeśli odpowiedź brzmi tak - naciśnij na zielony guzik, jeśli nie - naciśnij  czerwony 

guzik. 

Zadanie 3  

Powtórz razem z nagraniem chant- „śpiewany” wierszyk: 

1.Orange and black (2x) 

A giraffe in the trees 

Is orange and black. 

2.Black and white (2x) 

A zebra in the grass 

Is black and white. 

3. Big and brown (2x) 

An elephant in the mud 

Is big and brown. 

4. Orange and black (2x) 

A tiger in the bush 

Is orange and black. 

5. Blue and green (2x) 

A parrot in the trees 

Is blue and green. 

 

 

Zadanie 4 

Posłuchaj historyjki obrazkowej (kliknij na duży różowy głośnik).  Podczas słuchania  

wybieraj odpowiednie obrazki ze zwierzątkami (klikaj na pomarańczowe guziki) , 

które zobaczył Playbox . Za dobrze wykonane zadanie czeka nagroda-puchar. 



 

Zadanie 5 

Wykonaj lornetkę, która będzie potrzebna na kolejnych zajęciach. Pokoloruj , a 

następnie wytnij prostokąty –niebieska książka English Playbox s. 59. Sklej elementy 

ze sobą tak, aby powstała lornetka, w razie potrzeby poproś o pomoc rodziców. 

 

Miłej pracy! 

 


