
Witam! 

Oto kolejna porcja materiału na zajęcia w tygodniu od 04.05.2020 - 08.05.2020. 

Zajęcia a) 

* 3,4,5- latki 

WPROWADZENIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO PROSTYCH ZWROTÓW  

W JĘZYKU ANGIELSKIM. 

SŁOWNICTWO: 

put on - nałóż, nakładać 

hurry up - pośpiesz się 

Let's go outside. - Chodźmy na zewnątrz/na dwór. 

Let's play outside.- Pobawmy się na zewnątrz. 

It's cold.- Jest zimno. 

Zachęcam do obejrzenia krótkiej, wpadającej w ucho piosenki dzięki której dziecko 

będzie mogło osłuchać i nauczyć się w/w zwrotów. Link do niej zamieszczam na 

poniżej. 

https://youtu.be/-jBfb33_KHU 

Dodatkowym źródłem nauki poszczególnych zwrotów będzie poniższa rymowanka. 

Link do niej zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/jTBVpfZWfBA 

Ponadto zapraszam także do wysłuchania zabawnej piosenki, która także zarówno 

swoją treścią i formą przyczyni się do zapamiętania nowego słownictwa. Link do niej 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/8-_GPPZZ7sg 

Na zakończenie zachęcam do obejrzenia i ćwiczenia prostego dialogu  

z zastosowaniem słownictwa oraz nowo wprowadzonych zwrotów. Link zamieszczam 

poniżej. 

https://youtu.be/4p3SogmVYpQ 

https://youtu.be/-jBfb33_KHU
https://youtu.be/jTBVpfZWfBA
https://youtu.be/8-_GPPZZ7sg
https://youtu.be/4p3SogmVYpQ


Powyższe linki są także powtórzeniem oraz utrwaleniem słownictwa dotyczącego 

ubrań. 

Bardzo zależy mi aby dziecko nie tylko osłuchiwało się z różnymi słówkami, ale także 

je powtarzało na głos. Ufam, iż tak właśnie się dzieje, za co w swoim imieniu dziękuję. 

 

*6-latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO POGODY. 

SŁOWNICTWO: 

How's the weather? - Jaka jest pogoda? 

It's rainy. - Jest deszczowo. 

It's sunny. - Jest słonecznie. 

It's windy. - Jest wietrznie.  

It's cold. - Jest zimno. 

It's snowy. - Jest śnieżnie. 

It's stormy.- Jest burzowo. 

It's foggy. - Jest mgliście. 

 

Zapraszam do obejrzenia bardzo ciekawego filmiku, który zawiera w sobie elementy 

krótkich opowiadań wraz z piosenkami i rymowankami. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/P9abGg_gF1s 

Dodatkowo zachęcam do obejrzenia krótkich nagrań, które pozwolą osłuchać się  

i przyswoić nowe słownictwo i zwroty. Linki do nich zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/O-1qYTfWyHU 

https://youtu.be/Z2biA1gczXs 

https://youtu.be/CXKj7bm4Ops 

https://youtu.be/P9abGg_gF1s
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Ponadto zapraszam do wysłuchania wesołych piosenek o pogodzie, do których linki 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/Jn7uAsLWXpk  

https://youtu.be/tfAB4BXSHOA 

 

Na zakończenie zachęcam do pokolorowania obrazka pogodowego, który 

zamieszczam poniżej. 
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