
Zadania na środę  

 

Kochane dzieci. Mam nadzieję, że wczoraj nie zmęczyliście się podczas 

wycieczki do Afryki.  Szanujcie sobie siły, bo będzie potrzebna dobra kondycja 

przez kilka dni!  

Teraz zapinamy pasy i jedziemy znowu do Afryki! 

Uwaga! 

Proponuję, aby każde z Was zbierało wszystkie karty pracy  

dotyczące  lektury.  

Każde zadanie wykonuj na osobnej kartce np. z bloku. 

Potem wszystkie kartki razem zepniesz i będziesz miał / miała album - 

piękną pamiątkę z podróży po Afryce. 

 

Proponowane zadania możesz wykonywać różnej kolejności.  
Jeżeli wolisz, najpierw możesz sobie zrobić zadania z matematyki,  

potem napisać notatkę do zeszytu, a końcu poćwiczyć i pobawić się  grami, 
które Ci załączyłam. 

Dzisiaj jest tylko ważne, żebyś film o kontynentach zobaczył / zobaczyła na 
początku zajęć. 

 

Zadanie 1.  

Na dobry początek zaśpiewamy wspólnie piosenkę o Afryce: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pXzZDNzzOYw 

 

Zadanie 2. 

Teraz przypomnimy sobie treść i kolejność wydarzeń w lekturze. 

Wydrukuj kartę pracy nr.1.  

Wytnij z niej wszystkie napisy i ułóż w takiej kolejności w jakiej następowały 

wydarzenia w książce. 

Wyjmij czystą kartkę. Na górze napisz ładnie: 

Plan wydarzeń w lekturze „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” 



Teraz ponaklejaj kartoniki z wydarzeniami w odpowiedniej kolejności.  

Możesz ponumerować. 

Kartę pracy znajdziesz pod całym tekstem z zadaniami na dziś. 

Jeżeli napisy nie zmieszczą się na jednej kartce, to naklej je na dwóch kartkach. 

Kartki z napisami w wolnej chwili możesz pięknie ozdobić rysunkami. To będą  

pierwsze kartki Twojego albumu. Zastanów się jaką zrobisz okładkę albumu. 

Powoli możesz zacząć pracę nad okładką. Wymyśl tytuł albumu np. 

WIELKA PODRÓŻ DO AFRYKI, albo PRZYGODA W AFRYCE, albo  

Z  DOKTOREM  DOLITTLE PO AFRYCE. 

 

Zadanie 3. 

Najpierw zobacz krótki film geograficzny.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48 

Z filmu dowiesz się jaki są kontynenty na Ziemi. Dowiesz się również, że 

Afryka to jeden z największych kontynentów.  Poznasz inne kontynenty świata.  

 

Zadanie 4. 

Jak już poznałeś / poznałaś kontynenty świata, to zapraszam do zabawy.  

Sprawdź, czy pamiętasz jakie są kontynenty? 

Proponuję grę geograficzną. 

Link: https://www.gry-geograficzne.pl/kontynenty/index.html  

Baw się dalej. Pokoloruj kontynenty.  

Link go kolorowanki: https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-kontynenty-mapa-

%C5%9Bwiata_8997.html 

U góry strony, nad mapą jest pasek narzędzi. Wybierz narzędzie do 

kolorowania. Klikając kolejno na każdy kontynent pokoloruj go innym kolorem. 

Na pasku narzędzi możesz zmieniać i wybierać kolor. Pokoloruj również morza 

i oceany wokół kontynentów. 



A teraz niespodzianka. Ten rysunek możesz przesłać do mnie na pocztę 

elektroniczną. Popatrz na pasek narzędzi. Z prawej strony masz ikonkę 

„kopertę”. Kliknij tam. Rozwinie Ci się taka tabelka. Wypełnij ją. Wpisz moje 

dane, napisz coś do mnie w wiadomości np. jak Ci się pracowało, czy zabawa Ci  

się podobała itp. I wyślij do mnie. Poproś rodziców o pomoc przy wysyłaniu jak 

sam / sama nie będziesz sobie radzić. 

Mój adres  poczty: barbaraczapla6@wp.pl  

 

Zadanie 5. 

Otwórz podręcznik str. 54 – 55. Przeczytaj sobie tekst „Wielka podróż do 

Afryki”. Z tekstu i ilustracji dowiesz się jak wygląda kontynent Afryki.  

Zastanów się, gdzie w Afryce mogą żyć małpy. 

Popatrz na mapę: północna część kontynentu na mapie ma kolor żółty. To 

największa pustynia na Ziemi, która nazywa się Sahara. W południowej części 

Afryki również leży  pustynia Namib. Czy na pustyni mogą żyć małpy? 

Gdzie mogą w żyć małpy według Ciebie?  

Masz rację! Najlepszym miejscem do życia wielu gatunków zwierząt – w  ty 

również małp – jest środkowa część Afryki ( na mapie w podręczniku 

zaznaczona ona jest kolorem zielonym).  

 

Zadanie 6.  

Poszukaj sobie w Internecie, albo w atlasie mapy świata. Możesz skorzystać z 

mojej propozycji mapy, którą zamieszczę Ci osobno. Mapy nie trzeba 

drukować!  

Oszukaj na mapie kontynent Afryki. Potem Odszukaj Anglię – kraj, z którego 

pochodził  Doktora Dolittle. 

Teraz musisz wydrukować mapę z kontynentami świata – karta pracy 3. 

Na tej mapie wykonaj zadania: 

 Kolorem czarnym zaznacz kontynent Afryki 



 Kolorem żółtym zaznacz Anglię 

 Narysuj na mapie trasę podróży Doktora Dolittle; zwróć uwagę, gdzie w 

Afryce jest kraina małp i tam zaprowadź Doktora. 

 Kolorem niebieskim pokoloruj na mapie Ocean Indyjski. Ocean 

Atlantycki, Morze Śródziemne, Morze Czerwone. 

 Możesz pokolorować inne kontynenty na mapie – jeśli będziesz chciał / 

chciała. 

 

Zadanie 7. 

W zeszycie do języka polskiego napisz: 

Lekcja w domu 

Przepisz do zeszytu najpiękniej jak potrafisz tekst: 

 

Afryka jest drugim po Azji pod względem wielkości kontynentem na świecie 

otoczonym wodami Morza Śródziemnego, Oceanu Atlantyckiego i Oceanu 

Indyjskiego. Afrykę zamieszkuje  czarnoskóra ludność.  Afryka to 

egzotyczny region świata nazywana „Czarnym Lądem”.  

W Afryce znajduje się największa pustynia świata Sahara i najdłuższa rzeka 

Nil.  

 

Podkreśl w tekście nazwy geograficzne. Zwróć uwagę na pisownię tych nazw. 

Nazwy geograficzne zawsze piszemy wielką literą.  

 

 

DRYN, DRYN!  PRZERWA! 

Zrób sobie 10 minut przerwy. Napracowałeś się/ napracowałaś się już dużo. 

Napij się wody!  W Afryce jest gorąco, więc trzeba duuuużo pić!  

 

Zadanie 8. 



Uwaga!  Komunikat. 

Odwołuję KOMUNIKAT! 

To był żart.  

Dziś jest Prima  Aprilis! 

Lekcje w szkole odwołane są do świąt Wielkanocnych. 

 

 

Teraz matematyka. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń do matematyki. 

Wczoraj poznaliśmy liczby czterocyfrowe. Wiemy, że te liczby zbudowane są z: 

  tysięcy 

  setek 

 dziesiątek 

 jedności. 

Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7 w zeszycie ćwiczeń do matematyki str. 32. 

Ufff. Koniec na dziś. Do poczytania jutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy 1. Kolejność wydarzeń w lekturze. 

 

 

 

 

Doktor Dolittle, jego praktyka lekarska i kłopoty finansowe. 

Nauka mowy zwierząt pod kierunkiem Polinezji. 

Podróż statkiem do Afryki, sztorm i rozbicie statku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wyleczenie małp i wspaniały prezent – dwugłowiec. 

Wezwanie na pomoc afrykańskim małpom. 

Powrót i kolejne uwięzienie. 

Wybielenie księcia Bumpo, darowanie wolności i statku w 

nagrodę. 

Podstęp Polinezji, ucieczka Doktora i pomoc małp. 

Uwolnienie chłopca zamkniętego w kajucie pirackiego statku.  

Odnalezienie wuja chłopca przez Jipa. 

Spotkanie z piratami w drodze powrotnej, zamiana statków. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy 2. Trasa Doktora Dolittle.   

Powrót do Puddleby. 

Wizyta w rodzinnym miasteczku chłopca i jego wuja. 



 

 

 

 

 

 

 

 


