
Mój tata. 

Zadanie 1 

Zastanów się chwilę i odpowiedz na pytania: 

- Czy pomagasz rodzicom w domu?  W czym? 

- Czy dzieci powinny pomagać rodzicom? Dlaczego? 

A teraz obejrzyj obrazki w Kartach pracy cz. 4 s. 49 i opowiedz, jak Olek i Ada 

pomagają rodzicom. Następnie narysuj, w jaki sposób ty pomagasz rodzicom. 

Narysuj serduszka po śladzie i pokoloruj je. 

Zadanie 2 

Laurka dla mamy i taty 

Przygotuj: 

- kartę z wyprawki plastycznej nr 24, 

- klej, 

- nożyczki, 

-  kartkę z bloku technicznego w jasnym kolorze formatu A4,  

- zielony papier, 

- naklejki . 

Sposób wykonania: 

 Złóż kartkę z bloku technicznego na pół, tak aby powstała laurka. 

 Wytnij z karty gotowe elementy oraz zielone paski. 

 Złóż gotowe elementy i naklej je na kartce według instrukcji tak, aby 

kwiaty znalazły się w wazonie. 



 Na pierwszej stronie naklej lub napisz: Kwiaty dla Mamy i Taty (Litery 

poszukaj i wytnij ze starych czasopism.) 

Zadanie 3 

Pokoloruj bukiet dla mamy. Rysuj po śladzie drogi Olka i Ady do mamy –zadania 

w Kartach pracy cz. 4 s. 50. 

Zadanie 4 

Przeczytaj poniższe zdania, wybierz 2 z nich, naklej na kartce i zilustruj je. 

 W wazonie były trzy tulipany. 

 To niebieska miska, a w niej maliny. 

 Ta żabka jest cała zielona. 

 Piłka jest fioletowa i ma białe kropki i kreski. 

 

 

 

 

Utrwalenie znajomości historyjki obrazkowej w czasie pracy z mini 

książeczkami. 

 

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 8 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: 

https://englishplaybox.pl/


- Steppng into the world of English 

- Vocabulary revision game 

- Which is the odd one out? Game. 

- Self – evaluation 

 

Zadanie 1  

Stepping into the world of English. 

Wkrocz w świat angielskiego i rozpocznij zabawę. Powtórz razem z dziećmi: 

It’s time for English! (Czas na angielski!)  

Zadanie 2 

Zakręć ruletką i powiedz na głos nazwę zwierzątka, np. a trurtle. 

Zadanie 3 

Which is the odd one out? Game. 

Naciśnij na różowy głośniczek. Usłyszysz pytanie Which is the odd one out? 

(Który obrazek  nie pasuje do reszty?). Naciśnij obrazek, który nie pasuje do 

reszty. 

Nie wykonuj zadania 4 (Self - evaluation) na platformie enlishplaybox  

 (problem techniczny na stronie) 

Zadanie do wykonania w książce 

Otwórz podręcznika na stronie 63 i otocz kółkami dwa obrazki ukazujące 

elementy, które nie pojawiły się w rozdziale 6. 

 


