
Zadanie1. 

Wysłuchaj opowiadania czytanego przez rodzica i odpowiedz na poniższe pytania. 

 
Dziewczynka od razu pochwaliła się dzieciom, że razem z Olkiem pomagali dziadkowi powiesić 

flagę. Do ostatniego dnia pobytu biało-czerwona flaga wisiała dumnie nad wejściem do domu. 

– Ja też widziałem wiszące flagi – zawołał Kamil. 

– I ja też – powiedział Daniel. 

– A tak naprawdę to po co się je wiesza? – dopytywał Maciek. – I co to były za jakieś dziwne 

święta? Nie było choinki ani jajek wielkanocnych… 

Inne dzieci też były bardzo ciekawe i dlatego pani postanowiła przypomnieć, co się działo 

przez ostatnie dni. Cała grupa usiadła na dywanie. 

– To były święta państwowe. Obchodzone są co roku. Pierwszego maja zawsze przypada 

Święto Pracy – zaczęła mówić pani. – Tyle że Święto Pracy obchodzone jest również w innych 

krajach. Zostało ustanowione wiele lat temu i w tym dniu czcimy trud wszystkich pracujących 

ludzi – waszych rodziców, dziadków, sąsiadów… Drugiego maja mieliśmy Święto Flagi. Jesteśmy 

Polakami, mieszkamy w Polsce i dlatego powinniśmy szanować naszą flagę. Zaś trzeci maja to 

rocznica uchwalenia konstytucji. Konstytucja to taka umowa podpisana przez króla i szlachtę 

po to, żeby wszystkim lepiej się żyło. 

– A jak ten król wyglądał? – dopytywał Antek. – Czy można go gdzieś spotkać? 

– Nie, Antku, to wszystko było wiele lat temu. Ale jeżeli chcecie zobaczyć króla, możemy pójść 

do muzeum. To co, idziemy? – zapytała pani. 

– Tak! – odpowiedziały dzieci chórem i już po chwili cała grupa poszła do pobliskiego muzeum 

zobaczyć wystawę upamiętniającą nie tylko podpisanie konstytucji, lecz także pozostałe 

majowe święta. 

Na ścianie wisiała wielka flaga Polski. 

– O, a to godło! – powiedział Antek. – Orzeł w koronie. A co jest napisane tu obok, na tym 

plakacie? 

– To hymn Polski – odpowiedziała pani. – A na tych zdjęciach możecie zobaczyć, jak kiedyś 

obchodzono Święto Pracy. 

– A co to za dziwnie ubrani ludzie na tym obrazku? 

– To jest kopia obrazu naszego najsłynniejszego polskiego malarza Jana Matejki pt. „Konstytucja 

3 maja 1791 roku”. I właśnie na nim możecie zobaczyć, jak wyglądali król, dostojnicy 

królewscy, szlachta i zwykli ludzie. Kiedyś tak właśnie wszyscy się ubierali. 

Dzieci jeszcze przez długi czas wpatrywały się z zaciekawieniem w dzieło Matejki. 

– Cieszę się, że jestem Polakiem – szepnął Michał do ucha Ady. 

– Ja też – powiedziała dziewczynka i z dumą spojrzała na polską flagę. 

 

− Jakie barwy ma flaga Polski? 

− Dlaczego na początku maja wywiesza się polskie flagi? 

− Jakie miejsce odwiedziła grupa Ady? 

− Co ciekawego zobaczyły dzieci w muzeum? 

 
Dzieci które posiadają czerwony podręcznik Nowe przygody Olka i Ady otwierają go na stronie 68-69, przy odpowiedzi 

dzieci mogą patrzeć na ilustracje z podręcznika. 

Zadanie 2. 

 

Wytnij poniższe obrazki, a następnie ułóż je i przyklej na nowej kartce. Czy 

wiesz, co to jest? Pokoloruj obrazek. 



 

 
 

Zadanie 3. 

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

karty pracy (Nowe przygody Ady i Olka) 

Karta pracy, cz. 2, str 44. 

Dzieci: 

− rysują flagę Polski po śladzie, kolorują ją według wzoru, 

− przyglądają się rysunkom flag, otaczają pętlą flagę Polski. 

 

Zadanie 4. 

Poniżej znaduje się szablon sportowej kostki, wytnij ja a następnie sklej, poproś 

o pomoc kogoś starszego. Gdy już kostka będzie gotowa rzuć nią i wykonaj 

ćwiczenia, które wypadną, możesz to zrobić z całą rodziną, udanej zabawy. 



 

 
 

 

 

 

Śpiewamy piosenkę „I love pets”. 

 

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

1.  klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe,  



2. wybieramy różowe pudełko English Play Box Poziom 1, 

3. wybieramy: rozdział 6: zwierzęta, 

4. wybieramy: lekcja 1 odtwórz, 

5. pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: Vocabulary presentation, 

Echo game,  Listen and point , Sing the I love pets song, 

6. wybieramy pierwsze zadanie: vocabulary presentation , a potem kolejne. 

 

Zadanie 1 –Vocabulary presentation - prezentacja słownictwa (nauka 

słówek) 

Odtwórz nagranie i wspólnie z rodzicem go posłuchajcie. Następnie rodzic 

zatrzymuje prezentację po każdym zdaniu i prosi dziecko o powtórzenie. Rodzic 

ponownie odtwarza nagranie – zatrzymuje je przed każdą nazwą zwierzęcia i 

zachęca dziecko do podania jego nazwy. 

 

Na dole strony znajdują się niebieskie strzałki, którymi można  przejść do 

następnego zadania (strzałka w prawo) lub wrócić do poprzedniego zadania 

(strzałka w lewo). 

 

Zadanie 2 – Echo game ( zabawa w echo czyli powtarzanie) 

Zakręć kołem, wciskając żółty przycisk z białą strzałką zamieszczony w 

prawym dolnym rogu. Wysłuchaj nagrania i powtórz głośno zdanie. Następnie 

poproś dziecko, żeby samo zakręciło kołem i powtórzyło wypowiedź lektora. 

Zagraj z kołem kilka razy, aby dziecko miało możliwość powtórzenia zdań z 

wszystkimi zwierzątkami. 

 

Zadanie 3 – Listen and point (posłuchaj i wskaż) 

Klikaj na różowe głośniki, usłyszysz zdanie, twoim zadaniem jest wybranie 

właściwego obrazka zgodnie z nagraniem. Powtórz zadanie, teraz dziecko 

wykonuje je samodzielnie. Aby powtórzyć zadanie użyj różowej strzałki na 

dole. 

 

Zadanie 4 – Sing the I love pets song (zaśpiewaj piosenkę I love pets) 

 

Odtwórz nagranie i posłuchajcie piosenki I love pets. Posłuchaj piosenki drugi 

raz i  poproś dziecko, żeby  zapamiętało jak najwięcej nazw zwierząt 

domowych. Na koniec zachęć dziecko do wymienienia zapamiętanych słówek. 

Posłuchaj nagrania  kilka razy, aby dziecko osłuchało się z piosenką. Rodzic 

zachęca dziecko do śpiewania. 

 

I love pets 

I’ve got a cat with yellow eyes. 

I’ve got a dog with a red nose. 

I’ve got a bird with green eyes. 



I’ve got a fish with a funny face. 

I’ve got a turtle with blue eyes. 

Pets! Pets! I’ve got some pets 

Pets! Pets! I love pets! 

Życzymy miłej zabawy! 

 


