
 

Zadanie 1. 

 

Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce. Płynie od gór aż do morza. Przyjrzyj się 

poniższemu obrazkowi, czy wiesz, co on przedstawia? Tak, to mapa Polski                     

z zaznaczoną Wisłą. Zapraszam Cię na małą wycieczkę. Poruszaj paluszkiem 

wzdłuż rzeki, wszystko co napotkasz po drodze policz. Następnie, gdy już 

dotrzesz do morza, w tabeli poniżej dorysuj tyle kropek, ile danych rzeczy 

spotkałeś po drodze. 

 

 
 

 



 

 
 

Nazwij przedmioty w tabelce, pod każdym przedmiotem zrób tyle kresek, ile ma 

on sylab. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. 

Wyobraź sobie, że te dwie kreski to brzegi rzeki Wisły. Wypełnij je niebieską 

plasteliną. Następnie według własnego pomysłu dorysuj kredkami elementy 

obrazka. Nadaj tytuł swojej pracy. 

 

 



Zadanie 3. 

Posłuchaj piosenki, którą śpiewają dzieci, postaraj się nauczyć na pamięć refrenu 

i pośpiewaj razem z nimi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

Refren: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Zadanie 4. 

Jak masz w domu niebieska bibułę, to weź kawałek i połóż ją na podłodze, może to 

być także inny przedmiot. Wyobraź sobie, że to rzeka, musisz ją przeskoczyć i 

dostać się na jej drugi brzeg różnymi sposobami: 

-skocz 5 razy przez rzekę jak mała żabka przodem do wody, 

-teraz skocz przez rzekę 5 razy na prawej nodze, a następnie na lewej, 

-teraz musimy utworzyć mostek, połóż rączki na drugim brzegu rzeki i mamy 

most. Teraz powolutku tak, aby nie dotknąć naszej rzeki, przełóż na drugą stronę 

także nóżki, 

-jak masz inne pomysły na przekroczenie rzeki, wykorzystaj je. 

Możesz do zabawy zaprosić innych członków rodziny, na pewno każdy ma inny 

sposób na dostanie się na drugi brzeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Język angielski 

 

Utrwalenie słownictwa podczas gier, powtórzenie piosenki.  

 

 

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 2 odtwórz, 

5. pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: Echo game,  What is it? game, 

Repeat  the I love pets song, The labyrinth, 

6. wybieramy pierwsze zadanie: Echo game , a potem kolejne. 

 

Na dole strony znajdują się niebieskie strzałki, którymi można  przejść                             

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

(strzałka w lewo). 

 

Zadanie 1 Echo game 

Posłuchaj i połącz, klikając najpierw na ikonkę z głośnikiem, a potem niebieskie 

kropki. 

Zadanie 2  What is it? game 

Klikaj na obrazki zwierząt, posłuchaj pytania, które powie ci rodzic: What is it?, 

podaj nazwę zwierzątka i przeciągaj obrazki w odpowiednie miejsce na dużym 

rysunku ( w puste miejsca). 

Zadanie 3 Repeat  the I love pets song 

Zaśpiewaj razem z Playboxem  piosenkę „I love pets”. 

Zadanie 4 The labyrinth 

Pomóż  Playboxowi  dojść do żółwia, wybierz kredkę i kolor ,  narysuj drogę                  

w labiryncie. 

 

 

 


