
Witam! 

Oto kolejna porcja materiału na zajęcia w tygodniu od 15.06.2020 - 19.06.2020. 

Zajęcia a) 

 3, 4, 5- latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO NAZW 

MAŁYCH ZWIERZĄTEK. 

SŁOWNICTWO: 

cub - mały miś 

kitten - kociak 

chick - kurczaczek 

calf - cielę 

fawn - sarenka, jelonek 

puppy - szczeniak 

duckling - kaczątko 

tadpole - kijanka 

foal - źrebak 

joey - młody kangur 

piglet - prosiaczek 

bunny - króliczek 

lamb - jagnię 

Serdecznie zapraszam do obejrzenia interesującego filmiku o zwierzętach i ich 

potomstwie. Szczególnie zależy mi aby zwrócić uwagę na słownictwo dotyczące nazw 

zwierząt „dzieci". Link do nagrania zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/v0hN3UP0PQo 

 

https://youtu.be/v0hN3UP0PQo


Ponadto zachęcam także do obejrzenia kolejnego edukującego filmiku. Nagranie owo 

stanowić będzie powtórzenie słownictwa o zwierzętach, a co najciekawsze zawiera  

w sobie elementy zgadywanek, co z pewnością przypadnie do gustu dzieciom. Link 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/hewioIU4a64 

Na zakończenie zapraszam do wysłuchania uroczej i zabawnej piosenki  

o zwierzętach, do której link znajdziecie Państwo poniżej. 

https://youtu.be/zgJle_VO7Gk 

 

Zapraszam również do pokolorowania poniższej grafiki. 
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 6 - latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA Z ZAKRESU:  

MIEJSCA I OBIEKTY W MIEŚCIE. 

SŁOWNICTWO : 

city, town - miasto  

school - szkoła 

playground - plac zabaw 

park - park 

Police Station - Posterunek Policji 

market - sklep 

bakery - piekarnia 

museum - muzeum 

theater - teatr 

swimming pool - pływalnia, basen 

City Hall - Ratusz 

Fire Station - Straż Pożarna 

Hospital - szpital 

bus stop - przystanek autobusowy 

Serdecznie zapraszam do obejrzenia bardzo ciekawego filmiku, który w interesujący 

sposób przedstawia słownictwo związane z różnymi miejscami w mieście. Link do 

nagrania zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/UdDXlL9u0vI 

Zachęcam także obejrzenia drugiej części powyższego nagrania. Będzie to stanowiło 

doskonałe powtórzenie wprowadzonego slownictwa. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/dCIwO1flbAg 

https://youtu.be/UdDXlL9u0vI
https://youtu.be/dCIwO1flbAg


Ponadto zapraszam również do wysłuchania oraz obejrzenia kolejnego filmiku 

dotyczącego omawianej tematyki. Link znajdziecie Państwo poniżej. 

https://youtu.be/EfD2k9beP-4 

Proponuję także aby na zakończenie przeznaczyć jeszcze kilka minut na filmik, który 

reasumuje wiedzę, a także przypomina słownictwo dotyczące poszczególnych 

zawodów. Link do niego zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/x39KwsXxl_0 
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