
Witam! 

Oto kolejna porcja materiału na zajęcia w tygodniu od 01.06.2020 - 05.06.2020. 

Zajęcia a) 

* 3, 4, 5- latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO NAZW 

MIESIĘCY.  

SŁOWNICTWO: 

January - Styczeń 

February - Luty 

March - Marzec 

April - Kwiecień 

May - Maj 

June - Czerwiec 

July - Lipiec 

August - Sierpień 

September - Wrzesień 

October - Październik 

November - Listopad 

December - Grudzień 

Na początek zapraszam do obejrzenia i wysłuchania rymowanki z nazwami  

12 miesięcy w języku angielskim. Link do niej zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/gtc4c1JlAEM 

Następnie zachęcam do wysłuchania oraz pośpiewania wraz z nagraniem dźwięcznej 

piosenki o w/w tematyce, do której link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk 

https://youtu.be/gtc4c1JlAEM
https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk


Ponadto zachęcam także do obejrzenia bardzo ciekawego filmiku - opowieści  

o miesiącach oraz porach roku. Nagranie zawiera dodatkowo inne słownictwo 

związane z tematem, dzięki czemu dziecko będzie miało sposobność osłuchać się  

z nim, co z pewnością przyczyni się do większej zasobności słownictwa.  

Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/X6cAi0ydAyc 

Na zakończenie serdecznie zachęcam do wysłuchania uroczej piosenki o miesiącach, 

do której link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/bk4DDv8u58Q 

 

Jeśli macie Państwo wolę i możliwość zapraszam do wydrukowania dziecku poniższej 

grafiki. 

 

https://youtu.be/X6cAi0ydAyc
https://youtu.be/bk4DDv8u58Q


 6-latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO 

PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH. 

SŁOWNICTWO: 

health problems - problemy zdrowotne 

hospital - szpital 

cold - przeziębienie 

cough - kaszel 

cut - zranienie 

fever - gorączka 

broken arm - złamane ramię 

headache - ból głowy 

runny nose - katar 

sore throat - ból gardła 

stomachache - ból brzucha 

toothache - ból zęba 

Serdecznie zachęcam do obejrzenia historyjki o pewnych bohaterach, którzy borykali 

się z różnymi bolączkami, po czym wybrali się do lekarza aby otrzymać pomoc  

w swoich dolegliwościach. Link do filmiku zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/5xZYFPJ0fps 

Ponadto zapraszam do obejrzenia i wysłuchania bardzo edukującego dialogu na temat 

bólu zęba i wizyty u stomatologa. Link do filmiku zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/1qQHJBC3D7o 

Kolejnym cennym źródłem nauki o dolegliwościach zdrowotnych będzie dialog 

bohaterów z historyjki, do której znajdziecie Państwo link poniżej.  

https://youtu.be/LlC-Trk54Zg 

https://youtu.be/5xZYFPJ0fps
https://youtu.be/1qQHJBC3D7o
https://youtu.be/LlC-Trk54Zg


Zachęcam także do obejrzenia kolejnego filmiku, dzięki któremu dziecko usłyszy 

słownictwo z omawianej tematyki. Ponadto za pośrednictwem tego dialogu odświeży 

sobie słownictwo z zakresu poszczególnych części ciała. Link znajdziecie Państwo 

poniżej. 

https://youtu.be/RLG8Nyve2vg 

Zachęcam do skrzystania z poniższych grafik, które pozwoliłam sobie umieścić między 

innymi po to, aby przy jakiejś niedyspozycji dziecka, mogło ono spokojniej i szybciej 

wrócić do zdrowia. Jako ostatnią zamieszczam kartę pracy do pokolorowania oraz 

nazwania po angielsku stanów złego samopoczucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RLG8Nyve2vg


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


