
Witam! 

Oto kolejna porcja materiału na zajęcia w tygodniu od 18.05.2020 - 22.05.2020. 

Zajęcia a) 

*3, 4, 5- latki 

WPROWADZENIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO ISTOTNEGO ZWROTU: 

"JA LUBIĘ" i "JA NIE LUBIĘ". 

SŁOWNICTWO: 

I like. - Ja lubię. 

I don't like. - Ja nie lubię. 

Do you like? - Czy ty lubisz? 

Zapraszam do obejrzenia krótkiego, animowanego filmiku, w którym główny bohater 

opowiada o tym co lubi, a czego nie lubi. Link do filmiku zamieszczam poniżej.  

https://youtu.be/nE8ttvPACeg 

Ponadto zapraszam także do obejrzenia i wysłuchania serii ciekawych i zabawnych 

historyjek, dzięki którym dziecko będzie mogło osłuchać się słownictwa w kontekście 

wprowadzonych struktur. Link do nich zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/H5JlHCNKfbI 

Zachęcam także do wysłuchania dźwięcznej piosenki, której zadaniem będzie 

wyćwiczenie nowego słownictwa. Link do niej zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/frN3nvhIHUk 

Na zakończenie proponuję aby w ramach utrwalenia materiału poćwiczyć wymowę 

poznanych sformułowań wykorzystując do tego poniższy obrazek. 

https://youtu.be/nE8ttvPACeg
https://youtu.be/H5JlHCNKfbI
https://youtu.be/frN3nvhIHUk


 

 

 

 

 



*6- latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE MATERIAŁU DOTYCZĄCEGO 

SŁOWNICTWA Z ZAKRESU: ZAINTERESOWANIA 

SŁOWNICTWO I ZWROTY: 

playing the guitar - granie na gitarze 

reading books - czytanie książek 

drawing - rysowanie 

watching TV - oglądanie telewizji 

cooking - gotowanie 

singing - śpiewanie 

dancing - tańczenie 

listening to music - słuchanie muzyki 

playing games - granie w gry komputerowe 

swimming - pływanie 

hiking - wspinanie się 

taking photogragraphs - robienie zdjęć 

playing basketball - granie w koszykówkę 

riding a bicycle - jeździć rowerem 

I want - Ja chcę.. 

play hopscotch - grać w klasy 



Serdecznie zapraszam do obejrzenia edukującego filmiku przedstawiającego 

różnorodne hobby i zainteresownia. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/N1o4oOXLOZc 

Zachęcam także do wysłuchania rytmicznej piosenki, dzięki której dziecko lepiej 

przyswoi nowe zwroty i słownictwo. Link do niej zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/dcfxyH7CNQQ 

 

Ponadto zapraszam do obejrzenia i wysłuchania animowanej historyjki, w której 

bohaterowie rozmawiają o swoich ulubionych zajęciach. Link do niej znajdziecie 

Państwo poniżej.  

https://youtu.be/tgVtVoxzwDI 

Dla chętnych polecam poświęcenie dodatowych paru minut na poniższą kartę pracy. 

Ufam, że z pomocą rodziców dzieci będą mogły wprawić się; w pewnym stopniu,  

w pisowni wyrazów po angielsku. Ponadto narysowanie swojego ulubionego zajęcia  

z pewnością pozwoli dziecku zapamiętać ów zwrot w języku angielskim. 
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