
 

Zadanie 1. 

Dziś zaczniemy od zagadek. Poproś rodziców o ich przeczytanie, następnie połącz 

odpowiedni obrazek z zagadką, a dowiesz się, kto mieszka na łące. 

 

Ten dobrze nam znany robaczek ma bardzo szykowny kubraczek, 

kubraczek wytworny, czerwony, czarnymi kropkami zdobiony. 

 

Piękny to owad, 

kwiat barwy mu daje, 

gdy siądzie na listku, 

to kwiatek udaje. 

 

O nocleg nie prosi, 

wędruje po świecie. 

Bo swój domek nosi 

na własnym grzbiecie.  

 

Kręcą się i pracują,  

kopiec z igieł budują. 

Dźwigam igły jak bele, 

nie odpoczywam wcale.  

Pełno nas w całym lesie, 

każdy coś dźwiga, niesie. 

Oto macie dowody 

wspólnej pracy i zgody. 

 

 

Nie liść - a na łące i zielony.  

Nie zegar - a cyka, jak szalony! 

Nie w stajni - skacze wolny! 

Już wiemy - to …!  

 

 

 

 

 

Zadanie 2. 



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

karty pracy (Nowe przygody Ady i Olka) 

Karta pracy, cz. 2,  str.  50-51. 

-Rysuj ślimaka po śladzie, następnie pokoloruj go. 

-Połącz w pary owady z kwiatami.  

-Następnie powiedz, czego jest więcej: owadów czy kwiatów. 

-Naśladuj sposób poruszania się pszczoły, mrówki, konika polnego, dżdżownicy. 

 

Zadanie 3. 

Wykonują dzieci, które nie posiadają kart pracy oraz chętne dzieci. 

Rysuj ołówkiem po kropeczkach, następnie pokoloruj go. 

 

Zadanie 4. 



Pomóż mrówką znaleźć drogę. Doprowadź mrówkę A do królowej, mrówkę B do 

spiżarni, a mrówkę C do larw. Wybierz takie trasy, aby owady nie spotkały się 

nawet na krótkim odcinku. Każdą trasę zaznacz innym kolorem. Pokoloruj 

mrowisko. 

 
 

 

Zadanie 5. 



Wiosenny motylek 

Do wykonania motylka potrzebne nam będą; 

-farby plakatowe lub wodne, 

-jeden listek ręcznika papierowego, 

-15 cm drucika. 

Listek ręcznika papierowego składamy 3 razy. Następnie malujemy go farbami              

z bardzo dużą ilością wody, tak aby farba przeniknęła przez wszystkie warstwy 

ręcznika. Po pomalowaniu delikatnie rozkładamy mokry ręcznik, uważając, aby się 

nie podarł i czekamy aż wyschnie. 

Gdy jest już suchy, drucikiem skręcamy go na środku. Z końcówek drucika 

formujemy czułki- motylek gotowy. Można przyczepić do niego żyłkę i powiesić  

na okno jako wiosenną ozdobę. 

 

 
 

 

Język angielski 



 

Utrwalenie słownictwa i treści historyjki podczas zabaw ruchowych oraz 

gry „Most” 

 

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

- klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe,  

- wybieramy  pudełko English Play Box Poziom 1, 

- wybieramy: rozdział 6: zwierzęta, 

- wybieramy: lekcja 6 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: 

- Sing the I love pets song 

- Retell the picture story 

- Bridge game 

- Goodbye 

 

Zadanie 1 

Klikaj na różowe głośniki i słuchaj fragmentów piosenki  „I love pets”, ułóż 

obrazki wg kolejności klikając na nie i przesuwając je w odpowiednie miejsce. 

Śpiewaj razem z Playboxem. Zadanie możesz powtórzyć kilka razy, klikając              

na zakręconą strzałkę na różowym tle na dole strony. 

Zadanie 2 

Klikaj na różowe głośniki , posłuchaj fragmentów historyjki i wybierz właściwy 

obrazek, łącząc niebieskie kropki.  

Zadanie 3 

Który obrazek jest następny? Nazywaj głośno zwierzątka, pomyśl i wybierz 

obrazek z dołu strony i przeciągnij go we właściwe miejsce. 

Zadanie 4 

Na zakończenie powiedz rymowankę, naśladuj dzieci i Playboxa: 

Well done, well done 

It’s time to say goodbye. 

Goodbye, goodbye 



Now we must  fly. 

Zadanie 5 

Z książki English Playbox 1- s. 59, wypchnij zwierzęta, pokoloruj je i schowaj 

do koperty –będą potrzebne na kolejnych zajęciach. 

 


