
Witam! 

Oto kolejne zajęcia w tygodniu 30.03.-03.04.2020 

Część b) 

3,4,5- latki 

Przypomnienie słownictwa z kategorii OWOCE – FRUITS: 

 

BANAN- BANANA 

ANANAS- PINEAPPLE 

CYTRYNA- LEMON 

DYNIA- PUMPKIN 

GRUSZKA- PEAR 

JABŁKO- APPLE 

KOKOS- COCONUT 

ŚLIWKA- PLUM 

TRUSKAWKA- STRAWBERRY 

 

Poniższy link będzie pomocny w wyćwiczeniu wymowy oraz zapamiętaniu nazw 

owoców 

Proponuję odtworzyć nagranie minimum 2 razy oraz zachęcać dziecko do 

powtarzania, a najlepiej powtarzać wraz z dzieckiem. 

 

https://youtu.be/qxFMrSJNhHo 

 

Na zakończenie bardzo proszę aby dziecko zaznaczyło w pętelkę i pokolorowało te 

owoce które pamięta z nagrania z w/w linku. 

 

https://youtu.be/qxFMrSJNhHo


 

 

 

6-latki 

Unit 5 lesson 3 p. 38,39. Dział 5 lekcja 3 str. 38,39 

Cel zajęć: 

- przypomnienie i utrwalenie słownictwa dotyczącego nazw zwierząt 

- wprowadzenie i zastosowanie ważnego CZASOWNIKA – CAN (móc, umieć,   

potrafić) 

- zastosowanie w prostych zdaniach odmienionej formy czasownika BE 

Na końcu podręczników państwa dzieci znajdują się karty pracy tzw. "wydzieranki". 

Bardzo proszę aby do tej lekcji dzieci odnalazły "wydzierankę" ze zwierzątkami  

z historyjki ze str. 38. Następnie zróbcie państwo wraz z dzieckiem scenkę wyścigu 

owych bohaterów w taki sposób aby jako pierwsza na mecie pojawiła się mysz. 



Ćw. 2  

Bardzo proszę przedyktować 2-krotnie dzieciom następujące proste zdania; 

 

ONE – CAT (1-kot) 

TWO – FISH (2-ryba) 

THREE- PARROT (3-papuga) 

FOUR- RABBIT (4-królik) 

 

Zadaniem dziecka jest wstawienie kolejno cyfr w puste pola w/g powyższych wskazań. 

Ćw. 3 

Należy połączyć postawę dziecka z odpowiednikiem poruszania się danego 

zwierzęcia. 

Należy ćwiczyć formułę następujących zdań; 

 

I can run. - Ja potrafię biegać. 

I can jump. - Ja potrafię skakać. 

I can swim. - Ja potrafię pływać. 

I can fly. - Ja potrafię latać. 

 

 

I am a dog. - Jestem psem. 

I am a rabbit. - Jestem królikiem. 

I am a fish. - Jestem rybą. 

I am a parrot. - Jestem papugą. 

 



Na zakończenie wspaniale by było gdybyście Państwo wraz ze swoim dzieckiem na 

kilka chwil wcielili się w role w/w zwierząt wypowiadając powyższe zdania. Ufam, iż 

będzie to zarówno dla Państwa jak i dla dziecka chwila wspólnej edukacyjnej zabawy. 

                                                                                                                               Miss Kinga 

 

 

 

 

 

 
 


