
Nadeszło lato 

  Zadanie 1 

 Obejrzyj na kanale you tube film edukacyjny pt. „Lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA  

Wymień co najmniej 5 oznak zbliżającej się pory roku – lato. 

Zadanie2 

 Otwórz Karty pracy cz. 4 s. 64 i 65, przeczytaj razem z rodzicem lub posłuchaj  

informacji o lecie, obejrzyj obrazki i ułóż o każdym z nich zdanie, np.: Latem na 

polu dojrzewa zboże… itd. 

Policz jagody na pierwszej  i drugiej gałązce, następnie narysuj na każdej 

kolejnej gałązce o jedną jagodę mniej. 

Zadanie 3 

Zaśpiewaj na wymyśloną melodię rymowankę, a następnie rytmicznie ją 

wyklaszcz : 

Wakacje, wakacje, 

to wspaniały czas, 

czekają na nas morze 

góry, rzeka, las. 

 

 

 

Zadanie 4 

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA


Zabawa dydaktyczna „Czym pojedziemy na wycieczkę”- wykonaj zadanie w 

kartach pracy cz. 4 s. 66-określ, dlaczego pętle są tak narysowane. Dokończ 

rysowanie linii między kwiatami, pokoloruj te kwiaty. 

A teraz posłuchaj zagadek o różnych środkach lokomocji: 

 Pędzi po torze szybko, z daleka, bo tłum podróżnych na stacji czeka. 

 Ma skrzydła, choć nie  jest ptakiem. Lata podniebnym szlakiem. 

 Ma maskę, a pod nią konie, cylindry-nie na głowie. A w środku siedzi 

człowiek. 

 Ta wielka latająca maszyna owada –ważkę przypomina. 

Zadanie 5 

Wykonaj zadanie w kartach pracy cz. 4 s. 67- otocz w pierwszej pętli  tylko 

obrazki kwiatów polnych, a w drugiej pętli tylko zwierzęta leśne. 

 

Język angielski 

Utrwalenie słownictwa i treści historyjki podczas śpiewania piosenki oraz 

recytacji 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 5 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci:  

 

Sing the What's the weather like? song 

Stepping stones game 

Repeat the What's your favourite weather? chant 

Retell the picture story 

 

 



 

Zadanie 1 

Zaśpiewaj  piosenkę What's the weather like? 

Zadanie 2 

Popatrz na obrazki, klikaj na żółty głośnik, posłuchaj pytań, a następnie  

wybierz odpowiedni przycisk: zielony –odpowiedź twierdząca, czerwony-

odpowiedź przecząca. 

Zadanie 3 

Razem z dziećmi powiedz wierszyk-rymowankę What’s your favourite 

weather? 

What’s your favourite weather? 

Sunny! Sunny! My favourite is sunny! 

What’s your favourite weather? 

Cloudy! Cloudy! My favourite is cloudy! 

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 

Posłuchaj  i połącz. Klikaj na różowe głośniki i posłuchaj nagrania, następnie 

wybierz odpowiedni obrazek, klikając na niebieskie przyciski. 

Zadanie 5 

Otwórz książkę „Playbook” na stronie 68 i wykonaj zadanie według polecenia. 

Wykonaj również zadanie ze strony 69. 

 

 


