
Witam! 

Oto kolejna porcja materiału na zajęcia w tygodniu od 11.05.2020 - 15.05.2020. 

Zajęcia a) 

* 3,4,5- latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO SŁÓW 

PRZECIWSTAWNYCH. 

SŁOWNICTWO: 

opposite words  - słowa przeciwstawne 

big - small duży - mały 

tall - short wysoki - niski 

weak - strong słaby - silny 

soft - hard miękki - twardy 

fast - slow szybki - wolny 

heavy - light ciężki - lekki 

full - empty pełny - pusty 

dirty - clean brudny - czysty 

go - stop iść - stać 

open - close otwarte - zamknięte 

push - pull pchać - ciągnąć 

wet - dry mokry - suchy 



new - old nowy - stary 

up - down na górę - na dół 

on - off włączone - wyłączone 

 

 

Zachęcam do obejrzenia i wysłuchania filmiku ilustrującego powyższe przeciwieństwa. 

Przykłady w owym filmiku są przystępnie sformułowane, tak aby dziecko mogło 

skojarzyć i zapamiętać poszczególne wyrazy. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/LF3crlV28xA 

Ponadto serdecznie polecam obejrzenie serii krótkich historyjek, które w swojej treści 

zawierają słowa przeciwstawne oraz są przystępnie dla dziecka wplecione w kontekst. 

Link do historyjek zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/PcXdd0vRISM 

*6-latki 

WPROWADZENIE SŁOWNICTWA I ZWROTÓW DOTYCZĄCYCH ZAJĘĆ 

CODZIENNEJ RUTYNY. 

SŁOWNICTWO: 

my day - mój dzień 

get up - wstawać 

have breakfast - jeść śniadanie 

brush my teeth - myję moje zęby 

wash my face - myję swoją twarz 

https://youtu.be/LF3crlV28xA
https://youtu.be/PcXdd0vRISM


get dressed - ubierać się 

go to school - iść do szkoły 

take classes - brać udział w zajęciach 

have lunch - jeść drugie śniadanie 

play with friends - bawić się z przyjaciółmi 

come home - wracać do domu 

do my homework - odrabiać pracę domową 

have dinner - jeść obiad 

take a shower - brać prysznic  go to bed - iść do łóżka 

 

Zapraszam do obejrzenia bardzo edukującego filmiku, który w przystępny sposób 

pomoże dziecku przyswoić powyższe słowa oraz zwroty. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/qD1pnquN_DM 

Ponadto zachęcam także do wysłuchania zabawnej i rytmicznej piosenki powitalnej, 

która także pozwoli utrwalić wprowadzany materiał. Link do niej zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/gghDRJVxFxU 

Pragnę także do tych zajęć dołączyć przypomnienie wiedzy z zakresu: dni tygodnia. 

SŁOWNICTWO PLUS: 

Monday - Poniedziałek  

Tuesday - Wtorek 

Wednesday - Środa 

https://youtu.be/qD1pnquN_DM
https://youtu.be/gghDRJVxFxU


Thursday - Czwartek 

Friday - Piątek 

Saturday - Sobota 

Sunday - Niedziela 

Ponieważ powtórek nigdy za mało, poniżej znajdziecie Państwo link do piosenki  

o dniach tygodnia, która z pewnością je utrwali. 

https://youtu.be/mXMofxtDPUQ 

Zapraszam do pokolorowania oraz nazwania znanych już czynności dnia codziennego 

w języku angielskim, które to obrazki znajdziecie Państwo poniżej. 
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