
Witam! 

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

Zajęcia b) 

* 3,4,5- latki 

WPROWADZENIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO NAZW INSEKTÓW. 

SŁOWNICTWO: 

bugs - robaki, insekty 

butterfly - motyl 

bee - pszczoła 

dragonfly - ważka 

ladybug - biedronka 

firefly - robaczek świętojański 

mosquito - komar 

fly - mucha 

spider - pająk 

mantis - modliszka 

cricket - świerszcz 

grasshopper - pasikonik 

dung beetle - żuk gnojowy 

ant - mrówka 

beetle - żuk 

cockroach - karaluch 



Zapraszam do obejrzenia ciekawego i edukującego filmiku na temat owadów  

i insektów, który w zabawny sposób wprowadzi słownictwo z omawianej tematyki. Link 

do niego zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/tksBMUzZUAs 

Ponadto zachęcam do wspaniałej zabawy z porywającą piosenką o robakch  

i insektach, do której link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/oybEMWW23uU 

Zachęcam także do wysłuchania kolejnej bardzo rytmicznej piosenki z wprowadzonym 

słownictwem, która ,,wpada w ucho", ale przede wszystkim pomaga przyswoić 

materiał. Link do niej znajdziecie Państwo poniżej. 

https://youtu.be/00o2Cbcc2N8 

Na zakończenie zapraszam do pokolorowania i nazywania poszczególnych insektów 

na obrazku załączonym poniżej. 
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*6-latki 

WPROWADZENIE SŁOWNICTWA Z ZAKRESU PRZYBORY SZKOLNE. 

SŁOWNICTWO: 

school supplies - przybory szkolne 

book - książka 

notebook - zeszyt  

scissors - nożyczki 

glue - klej 

tape - taśma 

pencil case - piórnik 

pencil - ołówek 

pen - długopis 

eraser,rubber - gumka do ścierania 

highlighter - zakreślacz 

ruler - linijka 

color pencil- kredka ołówkowa 

Zapraszam do obejrzenia filmiku o przyborach szkolnych, do którego link 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/AS5nhKzaOqo 

W ramach poćwiczenia wymowy oraz dodatkowego osłuchania się nowego słownictwa 

zachęcam do obejrzenia kolejnego filmiku o rzeczach potrzebnych do szkoły.  

Link do niego zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/5HOeWyAkhRc 

 

https://youtu.be/AS5nhKzaOqo
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Ponadto zapraszam do wysłuchania krótkiej piosenki śpiewanej przez zabawne 

potwory. Link do niej zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/hjFaqDNUVFo 

Kolejna rytmiczna piosenka przyczyni się z całą pewnością do utrwalenia słownictwa 

z omawianej dziedziny. Link znajdziecie Państwo poniżej. 

https://youtu.be/41cJ0mqWses 

Celem ostaniego filmiku na te zajęcia będzie powtórzenie wiadomości, a dodatkowo 

poniższa rymowanka wprowadza liczbę mnogą poszczególnych przedmiotów. 

Zapraszam do obejrzenia. 

https://youtu.be/dVPcOp0FWIA 

Na zakończenie zachęcam do pokolorowania obrazka, który znajduje się poniżej.  

 

 

Życzę miłej zabawy! 
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