
j. angielski-oddziały 0a, 0b i 0c (30.03 i 01.04) 

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

wyszukiwarce wpisać słowo ‘’translator’’) 

Wtorek 30.03.2021r.  

Hello Kids! 

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

świeci „the sun is shining” na niebieskim niebie „in the blue sky” .  

 Pobawmy się na początek w 1)zwierzątka/ 2)muchę. (tutaj do wyboru, 1)rodzic mówi nazwę zwierzątka 

po angielsku i pokazuje obrazek, a dziecko przez chwilę naśladuje zwierzątko/ 2) rodzic mówi nazwę 

zwierzątka ‘’muchy’’ a zadaniem dziecka jest dotknięcie ‘’złapanie’’ właściwego obrazka) 

( Pod opisami lekcji znajdują się obrazki gotowe do druku, załącznik 1 ). 

BEE BUNNY 

CAT CHICK 

DOG FROG 

Zapoznajmy się teraz ze słówkami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi 

https://www.youtube.com/watch?v=xfwJY7D5h9E 

Powtarzamy słownictwo, które pojawiło się w filmiku. W tym celu możemy użyć kart z poniższego 

obrazka. ( Pod opisami lekcji znajdują się obrazki gotowe do druku, załącznik 2 ). 

  

ZADANIE → Draw and write 

Narysuj i podpisz co najmniej 3 słówka związane z Wielkanocą, o których uczyliśmy się na zajęciach 

https://www.youtube.com/watch?v=xfwJY7D5h9E


Czwartek 01.04.2021r. 

Hello Kids! 

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

świeci „the sun is shining” na niebieskim niebie „in the blue sky” .  

Na początek przypomnijmy sobie słówka związane ze Świętami Wielkanocnymi 

https://www.youtube.com/watch?v=xfwJY7D5h9E 

Powtarzamy słownictwo, które pojawiło się w filmiku. W tym celu możemy użyć kart z poniższego 

obrazka. ( Pod opisami lekcji znajdują się obrazki gotowe do druku, załącznik 2 ). 

  

Teraz obejrzyjmy jak Świnka Peppa poszukuje Wielkanoznego Zajączka  wraz z przyjaciółmi 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

Podsumujmy o czym była kreskówka 

Colour and name. 

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie co oznacza napis na pisance, pokolorowanie obrazka i nazwanie 

kolorów bądź przedmiotów po angielsku. 

( Pod opisami lekcji znajdują się obrazki gotowe do druku, załącznik 2). 

 

THE END.  

HAPPY EASTER!!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xfwJY7D5h9E
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4
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