
Jesteśmy dziećmi. 

Zadanie 1 

Zaśpiewaj  piosenkę pt. „Jesteśmy dziećmi”, którą poznałeś wcześniej. Zatańcz  układ 

ruchowy do piosenki, poruszaj się rytmicznie. 

Śpiewające Brzdące – „Jesteśmy dziećmi” 

1. Czy jesteś z Afryki, (dziecko  kołysze się na boki, wysuwa prawą rękę do przodu) 

Czy też z Ameryki, (dziecko kołysze się na boki, wysuwa lewą rękę  do przodu) 

Nie jest ważne gdzie mieszkamy, (dziecko kiwa głową w lewą i prawą stronę) 

Bo jesteśmy tacy sami. ( wskazuje dłońmi na siebie) 

 ref. Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!  (marsz w miejscu, dłońmi pokazuje serce) 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! (marsz w miejscu, ręce wznosi do góry) 

Chcemy by często tulono nas ( obrót w prawą stronę, ręce na biodrach) 

 I żeby miło płynął nam czas. (obrót w lewą stronę, ręce na biodrach) 

2. Czy mówisz po polsku, ( 1 krok do przodu) 

Czy też po japońsku, ( 1 krok w tył) 

Wszyscy dobrze rozumiemy, ( marsz w miejscu, dziecko kiwa  głową do góry i na dół) 

 Czego tak naprawdę chcemy. (marsz w miejscu, obie ręce wyciąga do przodu) 

 ref. Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! (marsz w miejscu, dłońmi pokazuje serce) 

 Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! (marsz w miejscu, ręce wznosi do góry) 

Chcemy by często tulono nas ( obrót w prawą stronę, ręce na biodrach) 

 I żeby miło płynął nam czas. ( obrót w lewą stronę, ręce na biodrach) 

 

Zadanie 2 



Popatrz na obrazki w Kartach pracy cz. 4 s. 56 i 57, odpowiedz na pytania: 

- Kogo widzisz na obrazkach? 

- Gdzie są dzieci? 

- Co robią dzieci? 

- Czy wszyscy dobrze się bawią? Jeśli nie, to powiedz dlaczego? 

Odszukaj na dużych obrazkach przedmioty, rośliny umieszczone na dole stron i zaznacz je 

kółkiem lub krzyżykiem. 

Zadanie 3 

Zabawka „Gniotek” dla dziecka 

 

Do wykonania pracy potrzebujesz: 

 balon w dowolnym kolorze, 

 butelkę plastikową 0,5 l, 

 mąkę ziemniaczaną ok. 2 szkl., 

 lejek do wsypania mąki, 

 słomkę lub wykałaczkę, 

 włóczkę do zrobienia fryzury, 

 czarny marker do narysowania oczu, buzi, nosa. 

Wykonanie: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/10/gniotek-5.jpg


1. Wsyp mąkę do ¾ wysokości butelki, używając lejka.   

2. Nadmuchaj balon, skręć go i załóż na butelkę . 

3. Przesyp mąkę do nadmuchanego balonu. 

4. Zdejmij wypełniony mąką balon i powoli wypuść z niego powietrze. 

5. Zwiąż koniec balonu tak, aby nie wysypywała się z niego mąka. 

6. Udekoruj „Gniotka” – zrób mu włosy w wełny, natomiast oczy, buzię i nos narysuj 

czarnym markerem. 

Na stronie https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms możesz zobaczyć film 

instrukcję  „Jak wykonać Gniotka?”, zapraszam go do obejrzenia.  

Zadanie 4 

Obejrzyj obrazek w Kartach pracy cz. 4 s. 58 i opowiedz o tym, jak Olek i Ada obchodzili 

Dzień Dziecka. Ułóż po 1 zdaniu o każdym obrazku. Na dole strony napisz swoje imię i 

ozdób je w dowolny sposób. 

Język angielski  

Utrwalenie słownictwa podczas gier, powtórzenie piosenki o pogodzie. 

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 2 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: Sing „What’s the weather like today?” song, 

Word chain game, What’s missing game, Table time. 

 

 

Zadanie 1 

Zaśpiewaj piosenkę „What’s the weather like today?” 

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

What’s the weather like today? 

Is it sunny? Is it rainy? 

Is it windy? Is it snowy? 

What’s the weather like today? 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms


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 żółtą strzałkę i poczekaj aż koło się zatrzyma , następnie kliknij na różowy głośnik i  

posłuchaj pytania: What’s the weather like today? Odpowiedz: It’s ………. Zagraj kilka razy, 

aby powtórzyć słownictwo. 

 

Zadanie 3- gra „Czego brakuje” 

Popatrz na obrazki, zamknij oczy , powiedz „Którego obrazka brakuje?” 

Look at the pictures.(Popatrz na obrazki.)  

What can you see. (Co widzisz?) 

Cover your eyes. (Zakryj oczy.) 

 Open your eyes. (Otwórz oczy.) 

What is missing?(Czego brakuje?) 

Zadanie 4 

Połącz kropki i wskaż odpowiednią drogę  Playboxowi. 

Zadanie 5 

Otwórz książkę „Playbook” na s. 64 i 65, popatrz na obrazki, powiedz, jaką pogodę 

prezentują i naklej właściwe naklejki na obrazki. 

 

 


