
Witam! 

Oto kolejna porcja materiału na zajęcia w tygodniu od 25.05.2020 - 29.05.2020. 

Zajęcia b) 

 3, 4, 5 - latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO 

CZASOWNIKÓW WYRAŻAJĄCYCH WYBRANE CZYNNOŚCI. 

SŁOWNICTWO: 

action verbs - czasowniki wyrażające czynności 

walk - chodzić 

stomp - tupać 

waddle - kaczkowaty chód 

stand - stać 

run - biegać 

jump - skakać 

hop - podskakiwać 

fly - latać 

dance - tańczyć 

climb - wspinać się 

fart - pędzić 

clap - klaskać 

swim - pływać 

Zapraszam do obejrzenaia krótkiego filmiku, dzięki któremu z łatwością dziecko 

zapozna się ze słownictwem omawianej tematyki. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/4c6FyuetSVo 

https://youtu.be/4c6FyuetSVo


Ponadto zachęcam do wysłuchania poniższych dźwięcznych i przystępnych dla dzieci 

piosenek, które z pewnością przyczynią się do zapamiętania nowego słownictwa. Linki 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/-ozG4PFFP5A 

https://youtu.be/dUXk8Nc5qQ8 

https://youtu.be/hzo9me2fdzg 

Na zakończenie proponuję korzystając z obrazka, który zamieszczam poniżej, aby 

wraz z dzieckiem wskazując na wybraną czynność nazywać ją po angielsku. Ufam,  

iż przyczyni się to wielce do utrwalenia materiału. 
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 6-latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO 

CODZIENNEJ RUTYNY. 

SŁOWNICTWO: 

get up - wstawać 

have breakfast - jeść śniadanie 

brush my teeth - myć swoje zęby 

wash my face - myć swoją twarz 

get dressed - ubierać się 

go to school - iśc do szkoły 

take classes - brać udział w zajęcich/ lekcjach 

have lunch - jeść lunch 

play with friends - bawić się z przyjaciółmi 

come home - wracać do domu 

do homework - odrabiać pracę domową 

have dinner - jeść obiad 

take a shower - brać prysznic 

go to bed - iść do łóżka 

Zapraszam do obejrzenia filmiku, króry przedstawia codzienne czynności bohatera.  

Na końcu filmiku jak zwykle znajduje się zestawienie słownictwa w celu powtórzenia 

wiadomości. Link do filmiku zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/qD1pnquN_DM 

Zapraszam do obejrzenia filmiku, króry przedstawia codzienne czynności bohatera. Na 

końcu filmiku jak zwykle znajduje się zestawienie słownictwa w celu powtórzenia 

wiadomości. Link do filmiku zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/qD1pnquN_DM 

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


Zachęcam także do obejrzenia rozmowy pewnej pary przyjaciół, którzy opowiadają 

sobie wzajemnie o swoim typowym dniu. Nagranie z podkładem muzycznym  

z pewnością ułatwi przyswojenie nowego słownictwa. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/JwGnCIsLOpU 

Ponadto serdecznie rekomenduję obejrzenie także nagrania, do którego link 

zamieszczam poniżej. Ma ono na celu powtórzenie omawianych słów i zwrotów. 

https://youtu.be/M4FMEmlOqTM 

Na zakończenie łącząc przyjemne z pożytecznym zapraszam do wysłuchania 

zabawnej piosenki o potworach. Link do niej znajdziecie Państwo poniżej. 

https://youtu.be/_oEAdz3MAj0 

Zachęcam także do pokolorowania poniższego obrazka. 
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