
Witam! 

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

Zajęcia b) 

* 3,4,5- latki 

WPROWADZENIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO PLACU ZABAW ORAZ 

WSZELKICH ZABAWO - CZYNNOŚCI, KTÓRE UWIELBIAJĄ DZIECI. 

SŁOWNICTWO: 

playground - plac zabaw 

play - bawić się, grać 

slide - zjeżdżać, ślizgać się 

swing - hustać się, kołysać 

seesaw - huśtać się 

sandbox - piaskownica 

jungle gym - przeszkody zręcznościowo - gimnastyczne 

rope ladder - drabina z lin 

monkey bars - drążki 

merry - go-round - karuzela 

rocking horse - koń na biegunach 

Zapraszam do obejrzenia filmiku, dzięki któremu dziecko zapozna się z wymową 

nowych słów. Ponieważ jest tu wiele słów 2 - członowych bardzo proszę aby ów 

materiał obejrzeć minimum 2 razy. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/EMQC0GaP3hU 

W ramach utrwalenia materiału zachęcam także do wysłuchania rytmicznych 

powtórzeń tematycznego słownictwa. Podkład muzyczny w tle ułatwia zarówno 

wymawianie jak i zapamiętanie zwrotów. Link znajdziecie Państwo poniżej. 

https://youtu.be/dQsDDD5W8yc 

https://youtu.be/EMQC0GaP3hU
https://youtu.be/dQsDDD5W8yc


Dodatkowo zapraszam do wysłuchania krótkiej rymowanki o sprzęcie do zabawy, który 

znajduje się na placu zabaw. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/G3C426qfzsM 

*6-latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO 

SPORTÓW. 

SŁOWNICTWO: 

play - grać, bawić się 

baseball - baseball 

soccer - piłka nożna 

tenis - tenis 

basketball - koszykówka 

badminton - badminton, kometka 

Zapraszam do obejrzenia serii ciekawych historyjek dotyczących słownictwa 

poszczególnych sportów. Filmik, do którego link zamieszczam poniżej z całą 

pewnością wciągnie i przyczyni się do przyswojenia nowego słownictwa przez dziecko.  

https://youtu.be/mgSm4EoUYTQ 

Ponadto zapraszam do wysłuchania krótkiej piosenki o sportach, do której link 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/qkWlGmhBZVs 

Dodatkowo proponuję aby obejrzeć kolejny filmik dotyczący sportów, który stanowić 

będzie zarówno powtórzenie poznanych już słów, a ponadto wprowadzi parę nowych. 

SŁOWNICTWO PLUS: 

golf- golf 

rollerblading- jazda za rolkach 

ballet - balet 

https://youtu.be/G3C426qfzsM
https://youtu.be/mgSm4EoUYTQ
https://youtu.be/qkWlGmhBZVs


running - bieganie 

boxing - boks 

karate - karate 

volleyball - siatkówka 

Link do wspomnianego filmiku zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/yGJ0MoYXmZA 

 

 

Zachęcam do pokolorowania obrazka oraz do wybrania i nazwania swojego 

ulubionego sportu! 

 

 

https://youtu.be/yGJ0MoYXmZA


 

 

 

 

 
 


