
 

Witam Szanowni Rodzice! 

W związku z zaistniałą sytuacją i wszelkimi ograniczeniami na chwilę obecną z którymi 

się wszyscy borykamy chciałabym Wszystkich Państwa pozdrowić oraz życzyć dużo 

wytrwałości w wyzwaniach dnia codziennego.  

Jestem przekonana, iż dostosowywując się do zmian związanych z nauką naszych 

dzieci w domach na podstawie opracowanych materiałów przez nasze wspaniałe 

Panie nauczycielki zechcecie Państwo poświęcić kilkanaście minut na naukę swoich 

pociech; mojego ukochanego języka angielskiego, za co z góry bardzo dziękuję. 

 

Z poważaniem 

Kinga Emilia Nesteruk 

 

Moje drogie Dzieci! 

Hello!!! 

Chciałabym Was kochani prosić o grzeczność i posłuszeństwo wobec swoich 

rodziców- to przede wszyskim. Kolejną istotną sprawą jest fakt, iż zarówno Dex i ja 

bardzo za wami tęsknimy. Oboje z Dex,-em bedziemy przygotowywali dla was krótkie 

materiały do nauki i powtórek z języka angielskiego. Chcielibyśmy abyście chętnie się 

ich uczyli przy pomocy swoich rodziców. Z całego serca ufam, że tak będzie. 

Najserdeczniej Was pozdrawiamy kochani oraz z niecierpliwością wyczekujemy dnia 

w którym się ponownie zobaczymy... 

 

Wasza Miss Kinia 

 

 

 

 



MATERIAŁY DLA 3,4,5- latków 26.03.2020 

Zachęcam do obejrzenia poniższego filmiku na kanale Youtube, zatrzymywania 

nagrania oraz powtarzania z dzieckiem poszczególnych zwrotów i fraz w j. angielskim.  

https://youtu.be/p-qkPegNtbc  

Ponadto zachęcam także do regularnego powtarzania i nauki wierszyka, którego 

naukę naturalnie rozpoczeliśmy już wcześniej na naszych wspólnych zajęciach . 

Nauka na pamięć podobnych treści służy m.in. wyćwiczeniu wymowy i akcentu  

u dziecka. Wierszyk zamieszczam poniżej: 

It's raining, it's pouring 

 

It's raining, it's pouring 

The old man is snoring. 

He got into bed 

And bumped his head 

And couldn't get up in the morning. 

Na ,,okrasę" czy raczej na ,,deser" upraszam aby włączyć minimum 3 razy naszym 

dzieciom filmik o alfabecie angielskim, do którego link zamieszczam poniżej; 

https://youtu.be/MVjyCgKybjY 

Bardzo zależy mi aby nasze dzieci osłuchiwały się jak największą ilością języka 

angielskiego - z całą pewnością zaprocentuje to na przyszłość- usilnie w to wierzę. 

 

MATERIAŁY DLA 6- latków 26.03.2020 

PRACA W KSIĄŻKACH; 

Unit 5, lesson 1 5rozdział lekcja 1 "Pet race" - ,,Wyścig zwierząt domowych" 
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https://youtu.be/p-qkPegNtbc
https://youtu.be/MVjyCgKybjY


Przyswojenie sobie nowego słownictwa; 

cat-kot 

dog- pies 

mouse- mysz 

rabbit- królik 

parrot- papuga 

fish-ryba 

 

ćw. 2 proszę aby dzieci powklejały kolejno jak w ćw.1 naklejki ze zwierzakami. 

 

Z tyłu książki Państwa dziecka znajduje się płytka CD z piosenkami i rymowankami, 

do tego unitu bardzo proszę o odtworzenie minimum 3 razy nagrania 23 "Pets,pets 

song". Następnie odtworzyć nagranie 24 - ten sam utwór tylko bez słów, aby dziecko 

próbowało pośpiewać samodzielnie.  

Dziękuję bardzo.  

                                                                                                   Miss Kinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


