
 

Warszawska Syrenka 

 

Zadania 1 

 

 

Na początek proponuje Wam piosenkę pt. „Niezwykłe lekcje rytmiki-śpiewamy 

i tańczymy" , którą  znajdziecie na kanale YouTube, klikając poniższy link: 
 

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

 

 

Poproś osobę dorosłą o pomoc w przeczytaniu słów piosenki, może uda Wam 

się razem pośpiewać. Miłej zabawy :) 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

1. Ciuchcia na dworcu czeka 

dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj. 

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 

na pewno w drodze spotka Nas. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 

gdzie góry i górale są. 

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


Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 

obok Wawelu mieszkał smok. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa 

bo tu stolica Polski jest . 

Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek 

i wiele innych pięknych miejsc. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach 

pierników kusi mocno nas. 

Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem 

można wyruszyć dalej w świat. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.  

 

Zadania 2 

Do tego zadania będzie Ci potrzebą karta 22, którą znajdziesz w fioletowej 

teczce- Wyprawka plastyczna.  
 

Przygotuj: kartę pracy, nożyczki, czerwoną farbę plakatową, kubeczek z wodą, 

pędzelek, naklejkę – koronę (którą znajdziecie w Wyprawce plastycznej w 

naklejkach pod numerem 22). 



 

 Wytnij z karty rysunek godła. 

 Pomaluj tło godła na czerwono, uważając, aby kształt orła pozostał biały. 

 Naklej koronę (naklejkę) na głowie orła. 
 

 

Zadania 3 

A teraz trochę eksperymentu, proponuję Wam zabawy i ćwiczenia z mierzeniem 

pojemności płynów. 

Poproście o pomoc osobę dorosłą i wspólnie przygotujcie kilka butelek                      

z plastiku , np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą. 

Pamiętajcie, aby dobrze zakręcić butelki :) 

 Spróbujcie samodzielnie określić, ile jest wody w butelce- Czy dużo, czy 

mało? 

 W drugiej kolejności, ustawcie butelki według wzrastającej w nich ilości 

płynów. 

 A teraz podmuchajcie w kolejne odkręcone butelki, porównajcie dźwięki 

wydane przez nie. 
 

Pamiętajcie, że miarą pojemności płynów jest 1litr, 0,5l – czyli 

połowa litra, 1,5l to litr i jeszcze połowa litra. 

 
Na koniec wykonajcie doświadczenie. Przygotujcie trzy takie same 

szklanki z wodą oraz trzy pojemniki o rożnej wysokości i szerokości. 

Przelejcie wodę  ze szklanek w pojemnik (1 szklanka-1 pojemnik). 

Określcie co zaobserwowaliście. :) 

 

Przygotuj książkę  „Nowe przygody  Olka i Ady. Karty pracy cz. 4”- 

(fioletowa) 

 

Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami z strony 32-33. Poproś osobę 

dorosłą o pomoc w przeczytanie polecenia. Powodzenia :) 

 

 
Nauka nowych nazw zwierząt (cat, bird, dog, turtle, fish), utrwalenie słownictwa 

podczas gier. 

 

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: zwierzęta, 

4. wybieramy: lekcja 2 odtwórz, 



5. pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: What’s missing ? game, Repeat the 

Look around song, Presentation of vocabulary, Echo game.  

6. wybieramy pierwsze zadanie czyli grę What’s missing ?, a potem kolejne zadania. 

 

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 What’s missing ? game 

Popatrz uważnie na obrazki i zapamiętaj je, następnie otwórz oczy, potem otwórz je i 

powiedz,  jakiego obrazka brakuje. 

Zadanie 2 Repeat the Look around song 

Zaśpiewaj razem z Playboxem piosenkę „Look around”, głośno wypowiadaj 

brakującą nazwę zwierzęcia. 

Zadanie 3 Presentation of vocabulary 

Poznanie nowych słów:  

 fish –rybka;  a cat - kot;  a dog - pies;  a bird –ptak;   a turtle - żółw 

Klikaj na  głośnik w żółtym polu i posłuchaj pytania, następnie zdecyduj, czy zdanie 

jest prawdziwe-zgodne z obrazkiem (klikaj na zielony guzik), czy też nie (klikaj na 

czerwony guzik) 

Zadanie 4 Echo game  

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

kropki. 


