
j. angielski-oddziały 0a, 0b i 0c (13.04 i 15.04) 

(UWAGA !!! Wymowę słownictwa można sobie sprawdzić w Google Translate→ wystarczy w 

wyszukiwarce wpisać słowo ‘’translator’’) 

Wtorek 13.04.2021r.  

Hello Kids! 

Witajcie dzieci! Na pewno macie bardzo dużo energii i chęci do wspólnej zabawy. Zaśpiewajmy i 

zatańczmy razem ;-) 

Dziś zaśpiewamy i zatańczymy do piosenki ‘’What is the weather’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

Wprowadzamy nowe słownictwo. Prezentujemy poniższe obrazki oraz słownictwo i pytamy się dziecka 

co to jest- ‘’What is this?’’ (zał. 1) 

 

Po prezentacji słówek, proszę pobawić się z dzieckiem w tzw. ‘’łapanie muchy’’ czyli rodzic wymawia 

słówko, a zadaniem dziecka jest dotknięcie ‘’złapanie’’ właściwego obrazka ‘’muchy’’ (załącznik 2) 

Nauczmy się teraz nowej piosenki o sadzeniu roślin w ogrodzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=a44NFSiIn54 

Proszę zaśpiewać 2 lub 3 razy. 

Colour and name. 

Zadaniem dziecka jest namalowanie kredkami swojego ogródka, w którym będą znajdowały się 

przedmioty bądź zwierzątka, których nazw uczymy się po angielsku (odważni mogą te elementy 

podpisać) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=a44NFSiIn54


Czwartek 15.04.21r. 

Hello Kids! 

Witajcie dzieci! Na pewno macie bardzo dużo energii i chęci do wspólnej zabawy. Zaśpiewajmy i 

zatańczmy razem ;-) 

Dziś zaśpiewamy i zatańczymy do piosenki o sadzeniu roślin w ogrodzie- ‘’The gardening song’’. 

https://www.youtube.com/watch?v=a44NFSiIn54 

Tak samo jak poprzednio, zalecane jest przesłuchanie piosenki 2 lub 3 razy 

 

 Teraz można powtórzyć słownictwo związane z ogrodem jeszcze raz, pobawić się w ‘’łapanie muchy’’ 

lub ‘’magic eye’’, które opisywałam Państwu wcześniej  (załącznik 1).  

 

 

 

Obejrzyjmy teraz kreskówkę po angielsku 

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

Zadaniem dziecka jest opowiedzenie o tym co się wydarzyło w kreskówce (Świnka Peppa razem z 

bratem i dziadkiem sadzą roślinki- jabłoń oraz sadzonki truskawek) 

Teraz następną: 

https://www.youtube.com/watch?v=yE5A8-NGZbI 

Podobnie jak poprzednio zadaniem dziecka jest opowiedzenie o tym co się wydarzyło w kreskówce 

(Elmo z ulicy sezamkowej pomaga swojej koleżance w ratowaniu roślinki, która jest spragniona) 

Teraz można zaśpiewamy i zatańczyć do piosenki o sadzeniu roślin w ogrodzie- ‘’The gardening 

song’’ Jeszcze raz 

https://www.youtube.com/watch?v=a44NFSiIn54 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a44NFSiIn54
https://www.youtube.com/watch?v=RwQnRWTWcVE
https://www.youtube.com/watch?v=yE5A8-NGZbI
https://www.youtube.com/watch?v=a44NFSiIn54


Załącznik 1 

 

 

Lista słówek 

Garden- ogród 

Grass- trawa 

Tree- drzewo 

Bee- pszczoła 

Ball- piłka 

Flowers- kwiaty 

Nest- gniazdo 

Ladybird- biedronka 

 

 

 

 

 

 

 

 


