
 

Święto rodziców. Mama i tata. 

 

Zadanie 1 

 

Kochani, powoli zbliża się jedno z najpiękniejszych świąt w roku - Dzień 

Mamy.  Z tej okazji proponuję Wam piosenkę ZoZi - Dziękuję Mamo! Dziękuję 

Tato! (Dzień Matki/Dzień Ojca), którą znajdziecie na kanale YouTube. Może i 

Wy się nauczycie  nowej piosenki, zaśpiewacie ją rodzicom i zrobicie im taki 

muzyczny prezent na Dzień Mamy (26 maja) i Dzień Taty (23 czerwca).  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE  

 

 

Słowa pomogą Wam w nauce i zrobieniu niespodzianki rodzicom. 

 

Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 

 

 

 Uczyliście mnie chodzić  

Uczyliście mnie mówić  

Jak się zachowywać  

Jak zwracać się do ludzi  

 

Ja mogę na Was liczyć  

Wiem, że mi pomożecie  

Najlepszych mam rodziców  

Na całym wielkim świecie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

 Za każdą zimę, za każde lato  

Dziękuję mamo, dziękuję tato  

Za to, że macie dla mnie czas  

Bardzo kocham Was 

 

 A najpiękniejsze chwile 

 Są kiedy mnie tulicie 

 Dajecie mi buziaki  

Idziemy tak przez życie.  

 

Co mogę dla Was zrobić?  

Jak mogę się odwdzięczyć  

Jesteście w moim sercu 

 Będziecie w mej pamięci.  

 

 

Zadanie 2 

Poproście osobę dorosłą, rodzeństwo lub sami przeczytajcie wiersz Jadwigi 

Kaczanowskiej „Mama i tata” 

 

Mama i Tata to nasz świat cały, 

ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce, 

i kochające najmocniej serce. 

 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość co nie ma końca. 

 

Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie, 

i wszystkie psoty nam wybaczacie  

 

 

 Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 

 Kim dla Ciebie jest mama i tata? 

 Za co dziękujesz rodzicom? 

 



A teraz spróbujcie dokończyć samodzielnie zdanie, rozpoczęte przeze  mnie: 

 

 Moi rodzice są kochani, bo... 

 Pomagam rodzicom w … 

 Lubię być w domu, bo... 

 Z tatą najchętniej robię... 

 Z mamą najchętniej robię … 

 

A może nauczysz się wiersza na pamięć i to będzie kolejna 

niespodzianka dla rodziców :) 
 

 

Zadanie 3 

 

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

na stronie 44-45.  Połącz pierwsze głoski z nazw rysunków. Narysuj prezenty, 

które mama i tata dostali od Ady i Olka.  A potem, narysuj szlaczek po śladzie. 

Spróbuj bez odrywania kredki od kartki. Powodzenia :)   

 

 

Zadanie 4 

 
Do tego zadania będzie Ci potrzebna karta , którą znajdziesz poniżej.  
 

Przygotuj: kartę pracy, nożyczki,  kredki lub pisaki. 
 

 Pokoloruj obrazek. 

 Rozetnij kartę wzdłuż linii. 

 Ułóż puzzle w całość i naklej je na kartę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                      

 

 



Utrwalenie słownictwa z rozdziału 6. 

 

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: Lubię zwierzęta, 

- wybieramy: lekcja 7 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: 
 

- How are you feeling today? 

 

- Repeat the Look around song 

- Pass the card game 

- Vocabulary revision  

 

Zadanie 1 

How are you feeling today? 

Otocz pętlą Play Boxa określając swoje dzisiejsze samopoczucie. 

np. I’m happy today. – Jestem dziś szczęśliwy. 

I’m not feeling well. – Nie czuję się dobrze. 

 

Zadanie 2  

Repeat the Look around song. Powtórz piosenkę Look around. 

Klikaj na różowe głośniki, posłuchaj fragmentów historyjki i wybierz właściwy 

obrazek, łącząc niebieskie kropki.  

 

 

 

Zadanie 3  
Pass the card game.  

Spójrz na kontury i zaznacz obrazek właściwego zwierzątka. 

 

Zadanie 4 

Vocabulary revision. Utrwalenie słownictwa. 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

Do you know what it is? – Czy wiesz co to jest? np. It’s a … - To jest… 

What animal is it? - Jakie to zwierzę? 

Is it a …? - Czy to jest…? 

What colour is it? - Jakiego jest koloru?  

 

https://englishplaybox.pl/


Zadanie 5 

Otwórz książkę na stronie 61. Wypchaj z kartki rysunki o Play Boxie na sawannie. 

Złóż je wzdłuż przerywanych linii, tworząc miniksiążeczkę.  


