
Witam! 

Oto kolejna porcja materiału na zajęcia w tygodniu od 22.06.2020 - 26.06.2020. 

Zajęcia a) 

 3, 4, 5 - latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO TEMATYKI: 

SADZENIE DRZEWA. 

SŁOWNICTWO: 

branch - gałąź 

flower - kwiat 

fruit - owoc 

leaf - liść 

petal - pąk 

root - korzeń 

seed - nasiono 

sprout - kiełkować 

tree - drzewo 

trunk - pień 

Zapraszam do obejrzenia bardzo edukującego filmiku o przewodniej tematyce: 

procesu sadzenia i wzrostu drzewa. Link do nagrania zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/LeiZGYUwOYQ 

Zapraszam także do obejrzenia równie wartościowego filmiku dotyczącego omawianej 

tematyki, w którym sówka opowiada o całym procesie życia drzewa. Link do nagrania 

znajdziecie Państwo poniżej. Polecam je z całego serca i ufam, iż zaciekawi dzieci. 

https://youtu.be/SWPqQxz-7gg 

https://youtu.be/LeiZGYUwOYQ
https://youtu.be/SWPqQxz-7gg


Ostatni filmik, do którego link zamieszczam poniżej trwa nieco ponad dwie minuty  

i pomimo tego, że nie jest animowany jak pozostałe, jest równie ciekawy, edukujący 

oraz warty uwagi zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 

https://youtu.be/0VVeeWT3AAc 

Na zakończenie zachęcam aby dziecko pokolorowało poniższą garfikę. 
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 6 - latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA Z ZAKRESU: STWORZENIA 

W MORZU. 

SŁOWNICTWO: 

clam - małż 

crab - krab 

dolphin - delfin 

flying fish - latająca ryba, ptaszor 

jellyfish - meduza 

manta ray - diabeł morski 

octopus - ośmiornica 

seahorse - konik morski 

seal - foka 

shark - rekin 

shrimp - krewetka 

squid - kałamarnica 

starfish - rozgwiazda 

turtle - żółw 

whale - wieloryb 

Serdecznie zapraszam do obejrzenia ciekawego filmiku o stworzeniach, które żyją  

w morzu. Zachęcam aby powtarzać na głos nowe słownictwo w trakcie trwania 

nagrania, co z pewnością przyczyni się do jego zapamiętania. Link do filmiku 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/Oxw6FoUNeT4 

Ponadto zapraszam do wysłuchania dźwięcznej i rytmicznej piosenki o życiu  

w oceanie. Będzie ona uzupełniała oraz utrwalała w/w słownictwo. Jestem pewna, iż 

https://youtu.be/Oxw6FoUNeT4


przyczyni się do zapamiętania nowych słówek przez dziecko. Link do utworu 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/tL2zlFNfbFs 

Dodatkowym źródłem wiedzy będą filmiki, do których linki zamieszczam poniżej. 

Serdecznie zapraszam aby poświęcić im kilka dodatkowych minut. 

https://youtu.be/q_Uv9JpDZB8 

https://youtu.be/E-V7fryI4K4 

https://youtu.be/K_KEkqGc1QM 

https://youtu.be/eTjouzs6WGU 

https://youtu.be/NC_KIE8DbtE 

Na zakończenie zapraszam do pokolorowania poniższej grafiki. 
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