
Zadanie 1.  Hej dzieciaki       Przygotujcie sobie różne kolory kredek. Policz głoski          

i pokoloruj gałki lodów. 

3 głoski – smak jagodowy 

4 głoski – smak truskawkowy 

5 głosek - smak czekoladowy  

6 głosek – smak cytrynowy  

 

 

 



Zadanie 2. Czy domyślasz się, gdzie spędzą wakacje dzieci pokazane na obrazku? Połącz 

dzieci z miejscem ich wypoczynku za pomocą kolorowej  kreski. 

 



Zadanie 3.  

Proszę, przygotujcie wszyscy  kartę pracy, cz. 4 Nowe przygody Olka i Ady , s. 62. 

Słuchanie, dokąd podróżują ludzie podanymi środkami lokomocji. Naklejanie obok 

obrazków środków lokomocji obrazków odpowiednich miejsc. 

• Proszę, aby  5 latki otworzyły kartę pracy Nowe przygody Olka i Ady. 

Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 77. Rysowanie po śladach fal. 

Nazywanie tego, co się w nich ukryło. 

• Otwórzcie wszyscy kartę pracy, cz. 4, s. 62–63 ( Kolorowanie na obu kartach 

wakacyjnego pociągu.) 

 

Zadanie 4. 

Posłuchaj wakacyjnej piosenki,  kliknij w link 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM  Przygotuj teraz : 

• kartkę z  bloku rysunkowego 

• farby  

Namaluj na kartce, gdzie chcesz spędzić swoje wymarzone wakacje                 

 

Temat: Utrwalenie słownictwa podczas gier, nauka rymowanki. 

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

- klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe,  

- wybieramy  pudełko English Play Box Poziom 2, 

- wybieramy: rozdział 7: Pogoda, 

- wybieramy: lekcja 4 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci:  

 

Repeat the What’s the weather like? song 

Vocabulary revision 

Learn the What’s your favourite weather? chant 

Table time 

 

 

Zadanie 1 

 

Zaśpiewaj jeszcze raz piosenkę „What’s the weather like today?” i ułóż obrazki 

przedstawiające pogodę według słów piosenki. 

 I wake up in the morning, and what do I say?  

What’s the weather like today? 

Is it sunny? Is it rainy? 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


Is it windy? Is it snowy? 

What’s the weather like today? 

Is it windy?  Is it cloudy? 

Is it rainy? Is it snowy? 

What’s the weather like today? 

I look out of my window.  It’s sunny today!    Hooray! 

 

 

Zadanie 2 

Klikaj na żółty głośnik, a następnie przesuń właściwy rysunek z prawej strony we właściwe 

miejsce na obrazku. 

np. Usłyszysz The weather is sunny. (przesuwasz słońce na miejsce z niebem na obrazku.) 

 

Zadanie 3 

Naucz się rymowanki What’s your favourite weather? 

What’s your favourite weather? 

Sunny! Sunny! My favourite is sunny! 

What’s your favourite weather? 

Rainy! Rainy! My favourite is rainy! 

What’s your favourite weather? 

Windy! Windy! My favourite is windy! 

What’s your favourite weather? 

Snowy! Snowy! My favourite is snowy! 

 Zadanie 4 

Odnajdź pięć różnic pomiędzy obrazkami. Naciśnij na zielone kółko z kredką i otocz w kółka 

różnice. Powiedz, jaką pogodę prezentują obrazki. 

Zadanie 5 

Otwórz książkę „Playbook” na s. 67, Odnajdź pięć różnic pomiędzy obrazkami. Otocz                    

w kółka różnice kolorową kredką i powiedz, jaką pogodę prezentują obrazki. 

 

 


