
Witam! 

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

Zajęcia b) 

 3, 4, 5 - latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO 

DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ ZWIERZĘTA. 

SŁOWNICTWO: 

ZWIERZĘTA:       DZWIĘKI: 

bee - pszczoła       buzz  

cat - kot                 meow 

rooster - kogut       cock – a – doodle - doo 

cow - krowa           moo 

dog - pies              woof 

duck - kaczka        quack 

frog - żaba             ribbit 

horse - koń            neigh 

lion - lew                roar 

mouse - mysz        squeak 

pig - świnia            oink 

pigeon - gołąb       coo 

sheep - owca        baa 

snake - wąż           hiss 

tiger - tygrys          grrrr 



Serdecznie zapraszam do obejrzenia nagrania o przygodach różnych zwierząt.  

Z nagrania dziecko nauczy się brzmienia w języku angielskim dźwięków wydawanych 

przez poszczególne zwierzęta. Link do filmiku zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/9DudksqYoWw 

Dla przypomnienia i odświeżenia poniżej zamieszczam filmik o zwierzętach, który 

bardzo polecam. 

https://youtu.be/v0hN3UP0PQo 

Polecam także obejrzenie krótkiej rymowanko- zagadki o zwierzętach, która  

z pewnością spodoba się dzieciom. Link do niej zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/ViC4hmizS9Y 

Na zakończenie zapraszam aby dziecko pokolorowało poniższą grafikę. 
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 6 - latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA Z ZAKRESU: POPULARNE 

ZWROTY.  

SŁOWNICTWO: 

stop - stop, zatrzymaj się 

please - proszę 

Don't worry - Nie martw się. 

Hello, how are you? - Witam, jak się masz? 

Thank you. - Dziękuję. 

I'm hungry. Jestem głodny/ jestem głodna. 

Look. - Popatrz. 

Help! - Pomocy! 

Good bye. - Do widzenia. 

I'm sorry. - Przepraszam. / Jest mi przykro. 

Serdecznie zachęcam do obejrzenia edukującego filmiku, który w ciekawy sposób za 

pomocą animowanej historyjki wprowadza w/w zwroty. Link do niego zamieszczam 

poniżej. 

https://youtu.be/qo77TC31A9o 

Dodatkowo polecam aby obejrzeć kolejny filmik, który przyczyni się do nauki 

pożytecznych fraz, a tym samym praktycznej nauki języka angielskiego. Link 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/g-mHzPYtcIk 

Na zakończenie serdecznie rekomenduję obejrzenie oraz powtarzanie w trakcie 

nagrania użytecznego słownictwa z filmiku, do którego link zamieszczam poniżej.  

https://youtu.be/Hmc7tcnYnUQ 
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