
Wiosna na łące. 

 Zadanie 1 

Obejrzyj film na kanale you tube i odgadnij zagadki "Mieszkańcy łąki". 

https://youtu.be/LIsNWZUA8X4  

Zadanie 2 

Wykonaj zadanie w Kartach Pracy cz. 4, s. 42 – policz pszczoły i połącz je                

z obrazkiem plastrów, do których lecą. Dokończ rysowanie i kolorowanie 

plastrów miodu. 

Zadanie 3 

Praca plastyczna pt.” Biedronka”. 
Obejrzyj zdjęcia biedronki, które znajdują się poniżej. Z pomocą rodzica 

zapoznaj się z budową ciała biedronki. 

Biedronki należą do rodziny chrząszczy. Przechodzą przez stadia przeobrażenia 

(jak motyl). W Polsce najczęściej spotykanymi gatunkami biedronek są 

dwukropki i siedmiokropki. Liczba kropek nie wskazuje na wiek biedronki, a na 

jej gatunek. Biedronki są pożyteczne, ponieważ zjadają mszyce- szkodniki roślin. 

 

 

 

 

A teraz czas na pracę plastyczną, przygotuj potrzebne materiały: 

 papierowy talerzyk,  

 czerwona farba,  

 czarny i czerwony papier, 

 czarne i białe kółka, 

https://youtu.be/LIsNWZUA8X4


 klej, 

 nożyczki, 

 czarny flamaster. 

Sposób wykonania pracy:  

 

Pomaluj papierowy talerz na kolor czerwony. Z czarnego papieru wytnij wąski 

pasek. Przyklej go na środku papierowego talerzyka. Na czarnym papierze 

odrysuj fragment talerzyka i wytnij go. To jest głowa biedronki, przyklej ją              

na czerwonym talerzu. Następnie wytnij 7 kropek –kółek z czarnego papieru i 

przyklej na skrzydłach. Teraz czas na oczy-wytnij 2 białe kółka, narysuj na nich 

czarne kropki i naklej na głowie. Z czerwonego papieru wytnij buzię i naklej  

we właściwym miejscu.  Z czarnego papieru wytnij 6 wąskich pasków- nóg i 

przyklej od spodu  talerzyka po 3 z każdej strony. 

 

 

Zadanie 4 

 Zabawa ruchowa z elementem równowagi- „ Chodzi bocian po wysokiej 

trawie”. Dziecko chodzi wysoko, unosząc kolana. Po kilku krokach 

zatrzymuje się, staje na jednej nodze, drugą ma uniesioną jak bocian. 

Teraz porusza złączonymi przed sobą rękami, naśladując dziób bociana i 

powtarza słowa: „Kle, kle, kle, żabki mi się chce”.  

 Zabawa ruchowa z elementem skoków „ Ostrożne żabki”. Dziecko-żabka 

porusza się, skacząc w przysiadzie. Hasło „Nie ma bociana” jest 

sygnałem, że niebezpieczeństwa nie ma, żabka może skakać dalej, hasło 

„Bocian nadchodzi” jest sygnałem do zatrzymania się.  

 Zabawa bieżna „Próbujemy złapać motyla”. Dziecko biega w różnych 

kierunkach. Na hasło „Hop!” wyskakuje w górę z klaśnięciem nad głową. 

Następnie: maszeruje po obwodzie koła, wspinając się na palcach – 

wysoko, a potem w przysiadzie –nisko. 

 



Język angielski 

Utrwalenie piosenki, recytacja rymowanki oraz pokazanie nazw z obu 

tekstów za pomocą mimiki i gestów. 
 

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 6 odtwórz, 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci:  

- Learn the Look around song 

- Repeat the Wild animals chant 

- Retell the Picture story 

- Goodbye 

Zadanie 1 

Zaśpiewaj piosenkę „Look around” i naśladuj ruchy zwierząt. 

Zadanie 2 

Powiedz rytmicznie wierszyk „Wild Animals”, możesz też spróbować rapować 

rękoma, rytmicznie wystukiwać rytm o blat stołu, wyklaskiwać lub tupać . 

Myślę, że zapamiętałeś/łaś już znaczną część tekstu, jeśli nie, to powtarzaj 

wierszyk kilka razy z nagraniem. 

Zadanie 3 

Czy pamiętasz jakie zwierzęta spotkał Playbox na sawannie? Posłuchaj  zdań , 

które przeczyta ci rodzic i zaznacz kolorowym ołówkiem zwierzątko, o którym 

usłyszysz. 

- It’s yellow and brown. What animal is it?  (It’s a giraffe.) 

-It’s black and white. What it is? ( It’s a zebra.) 

- It’s big and brown. What animal is it? (It’s an elephant.) 

 



Zadanie 4 

Na zakończenie powiedz rymowankę i pożegnaj się z Playboxem.:  

Tik, tock, tik, tock 

Look at the clock. 

It’s the end of English time 

Goodbye Playbox. 

 


