
 

Moja ojczyzna- Zakochany w syrenie 

 

Zadania 1 

 
Na początek proponuje Wam, obejrzeć filmik  IPNtv Kraków - Polskie 
Symbole Narodowe - Polak Mały na kanele YouTube: 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A  

 

Może uda Ci się odpowiedzieć na pytania: 

• Jak wygląda godło Polski?  

• Co symbolizują czerwień i biel? 

• Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią?  

 
 

Zadania 2 

 
Otwórz książkę „Nowe przygody Olka i Ady” na stronie 70, poproś osobę 

dorosłą, a może samemu uda Ci się przeczytać czytankę „Jak dzieci 

przygotowywały się do obchodów Dnia Flagi?”  
 

Spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na pytania: 

1. Co robiła Ada wraz z kolegami w przedszkolu? 

2. Jak powinna wyglądać prawidłowo flaga? 

3. Co robiła Ada w Dniu Flagi? 

 

Zadanie 3 

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

stronie 28. Przeczytaj z osobą dorosłą (albo samodzielnie:)) napisy :Wisła, 

stolica, Bałtyk, Tatry, odszukaj wśród naklejek i naklej je w odpowiednie 

miejsca na mapie. 
Po takiej dawce informacji, kolejne zadanie  będzie proste. Obejrzyj godło 

Polski i pokoloruj rysunek według wzoru, a flagę tak, żeby wyglądała jak 

flaga Polski. 
 

Zadanie 4 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


 
A teraz zapraszam Was do gry online Symbole Narodowe. Spróbujcie 

ułożyć puzzle, a zobaczycie, co się tam ukryło. Powodzenia :) 

 

https://www.specjalni.pl/2017/11/puzzle-symbole-narodowe.html  
 

 

 

 

Śpiewamy piosenkę „Look around”, utrwalamy nazwy zwierząt. 

 

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

1.  klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe,  

2. wybieramy niebieskie pudełko English Play Box Poziom 2, 

3. wybieramy: rozdział 6: Lubię zwierzęta, 

4. wybieramy: lekcja 1 odtwórz, 

5. pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: Presentation of vocabulary, Echo 

game,  Word chain game , Learn Look around song, 

6. wybieramy pierwsze zadanie: Presentation of vocabulary,  a potem kolejne. 

 

Zadanie 1 Presentation of vocabulary- prezentacja słownictwa 

Odtwórz nagranie i wspólnie  obejrzyjcie krótki film o zwierzętach. Proszę zapytać 

dziecko:  Gdzie był Playbox?, Jakie zwierzęta tam spotkał?, Co robił w zoo? 

Posłuchaj drugi raz  nagrania, ale tym razem rodzic zatrzymuje prezentację po 

każdym zwierzęciu i prosi dziecko o powtórzenie. Rodzic ponownie odtwarza 

nagranie i prosi dziecko, żeby naśladowało głosy i ruchy danego zwierzęcia.  

 

 

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 Word chain game 

W tym  zadaniu zwróć uwagę, że karty są w dwóch kolorach (1 kolor to obrazek, 

drugi kolor to  nagranie). Odkrywaj karty i szukaj  par, powtarzaj za nagraniem: This 

is …….. Graj tak długo, aż zbierzesz wszystkie pary. 

Zadanie 3 Echo game ( zabawa w echo czyli powtarzanie) 

Zakręć kołem, wciskając żółty przycisk z białą strzałką zamieszczony w prawym 

dolnym rogu. Gdy koło się zatrzyma, kliknij na głośnik w górnym lewym rogu i 

posłuchaj pytania: What is this?  

Dziecko odpowiada jednym słowem lub zdaniem: It’s a tiger. 

 Zagraj z kołem kilka razy, aby dziecko miało możliwość ułożenia odpowiedzi ze 

wszystkimi zwierzątkami. Pytanie może zadawać rodzic, a  dziecko odpowiada, 

potem jednak role mogą się odwrócić. 

 

https://www.specjalni.pl/2017/11/puzzle-symbole-narodowe.html


Zadanie 4 Learn „Look around” song 

Obejrzyj nagranie i zaśpiewaj piosenkę, której uczyłeś się na poprzednich zajęciach. 

Życzymy miłej zabawy! 


