
Witam! 

Oto kolejna porcja materiału na zajęcia w tygodniu od 06.04. - 10.04.2020 

Zajęcia  część I 

* 3,4,5- latki 

PRZYPOMNIENIE I UTRWALENIE CZĘŚCI CIAŁA 

 

SŁOWNICTWO: 

face - twarz 

nose - nos 

neck - szyja 

cheek - policzek 

hair - włosy 

mouth - usta 

eye - oko 

ear - ucho 

Link poniżej będzie pomocny Państwa dziecku i wizualizacji oraz w wymowie w/w 

słownictwa. Proponuję aby go obejrzeć min. 2 razy 

https://youtu.be/vAeX_-3Wblo 

 

W związku z powyższym tematem zachęcam także do obejrzenia i wysłuchania 

krótkiej piosenki dotyczącej części ciała, a dodatkowo dla przypomnienia i odświeżenia 

wkomponowane są tam liczebniki 1 - 10. 

Link zamieszczam poniżej: 

https://youtu.be/QkHQ0CYwjaI 

 

https://youtu.be/vAeX_-3Wblo
https://youtu.be/QkHQ0CYwjaI


SŁOWNICTWO PLUS: 

head - głowa 

chin - broda 

arms - ramiona 

hands - ręce 

fingers - palce u rąk  

legs - nogi 

feet - stopy 

toes - palce u stóp 

THIS IS ME- To jestem ja! 

 

* 6latki 

Unit 5 lesson 4 p.40 Rozdział 5 lekcja 4 str. 40 

 

Do rodziców! 

Szanowni Państwo, niestety część zadań z owej książki polega na tym, aby dziecko  

w pierwszej kolejności wysłuchało nagrania a następnie przystępowało do robienia 

danego ćwiczenia. Płyty, które odebraliście Państwo wraz z książkami nie są 

adekwatne do poszczególnych ćwiczeń, są bonusem, na których znajdują się piosenki 

i rymowanki. Płytę adekwatną do ćwiczeń w książkach posiadam ja i jest moją 

własnością prywatną. Próbowałam w związku z zaistniałą sytuacją zgrać dla Państwa 

nagrania, jednak okazało się to niemożliwe z powodu praw autorskich i kodu 

zabezpieczającego dysk. Dlatego też posiłkując się tym co mamy, będę tak 

modyfikować zadania aby móc obyć się bez płytki CD. 

 

Ćw1. str. 40 

Proszę przyporządkować (wg. swego wyboru) cyfry 1 - 4 do par obrazków danych 

zwierząt. 



Należy ćwiczyć wymowę poniższych zdań: 

 

A fish can swim. - Ryba potrafi pływać. 

A fish can't run. - Ryba nie potrafi biegać. 

A rabbit can jump. - Królik potrafi skakać. 

A rabbit can't fly. - Królik nie potrafi latać. 

A dog can run. - Pies potrafi biegać. 

A dog can't walk. - Pies nie potrafi chodzić na  nogach. 

A parrot can fly. - Papuga potrafi latać. 

A parrot can't swim. - Papuga nie potrafi pływać. 

 

Ćw. 2 str. 40 

Czarno - białe obrazki z lewej strony ćwiczenia przedstawiają czynność. W wolnych 

polach przy poszczególnych zwierzakach należy postawić ,,ptaszek" jeśli dane 

zwierzę umie wykonać tą czynność lub ,,X" jeśli jej nie potrafi. 

 
 


