
Witam! 

Oto kolejna porcja materiału na zajęcia w tygodniu od 08.06.2020 - 12.06.2020. 

Zajęcia a) 

 3,4,5 - latki 

WPROWADZENIE SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO Z LASEM. 

SŁOWNICTWO: 

in the forest - w lesie 

spider - pająk 

ant - mrówka 

deer - jeleń 

wolf - wilk 

owl - sowa 

path - ścieżka 

hedgehog - jeż 

squirrel - wiewiórka 

blueberries - jagody 

stone - kamień 

Zapraszam do obejrzenia zabawnej animacji, która w przystępny dla dziecka sposób 

pomoże w przyswojeniu nowego słownictwa. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/oWK7Fac5PPc 

Ponadto zachęcam także do wysłuchania łatwej i piosenki o dżungli i stworzeniach tam 

żyjących. Dzięki tej piosence dziecko osłucha się w/w słownictwa. Link do utworu 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/GoSq-yZcJ-4 

https://youtu.be/oWK7Fac5PPc
https://youtu.be/GoSq-yZcJ-4


Dodatkowo zapraszam aby obejrzeć i wysłuchać nagrania dotyczącego zwierząt, które 

występują w lesie. Będzie to niejako podsumowaniem wiedzy w zakresie nowego 

słownictwa. Link do filmiku zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/ZiOsu_rmYgY 

Na zakończenie zapraszam do pokolorowania grafiki, którą zamieszczam poniżej. 

 

https://youtu.be/ZiOsu_rmYgY


 

 

 

 



 6-latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO CZĘŚCI 

DOMU. 

SŁOWNICTWO: 

house - dom 

roof - dach 

window - okno 

door - drzwi 

garden - ogród 

garage - garaż 

livingroom - salon 

carpet - dywan 

sofa - kanapa, sofa 

bookshelf - półka na książki 

TV - telewizor 

kitchen - kuchnia 

stove - piekarnik 

refrigerator – lodówko - zamrażalnik 

dish - naczynie 

spoon - łyżeczka 

fork - widelec 

knife - nóż 

bathroom - łazienka 

toilet - toaleta 



tub - wanna 

sink - zlew 

soap - mydło 

towel - ręcznik 

bedroom - sypialnia 

bed - łóżko 

blanket - koc 

pillow - poduszka 

Serdecznie zachęcam do obejrzenia filmiku, który w przystępny sposób przedstawia 

w/w słownictwo za pomocą wspaniałej animacji. Link do filmiku zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/R9intHqlzhc 

Ponadto zachęcam do wysłuchania krótkiej i rytmicznej piosenki, w której dziewczynka 

w radosny sposób śpiewa o poszczególnych przedmiotach w swoim pokoju. Link do 

piosenki zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/dku0lnp_nLs 

Dodatkowo proponuję aby obejrzeć w ramach powtórzenia poniższy filmik, który  

w zabawny sposób odświeża słownictwo dotyczące domu. Link do niego zamieszczam 

poniżej. 

https://youtu.be/nfBsIA5Lr0U 

Zapraszam także do skorzystania z poniższych grafik, aby na podstawie obrazków 

móc przyswoić sobie nowe słownictwo wypowiadając je na głos. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/R9intHqlzhc
https://youtu.be/dku0lnp_nLs
https://youtu.be/nfBsIA5Lr0U


 

 

 

 

 

 

 

 



 


