
Język angielski materiały z dnia 27.04.20R. 

 

Grupa 3- latków 

 

1. Przywitanie piosenką. 

Make a circle: https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ  

2. Powitanie. 

Poproś dziecko o przywitanie się z członkami rodziny: np. ,,Hello Mummy” ; ,,Hello Daddy”; 

,,Good morning Grandma”, ,,Good morning Grandpa” itd. 

3. Przypomnij sobie nazwy poznanych słów wiosennych z pomocą nagranych kart 

wyrazowych. 

https://quizlet.com/500720857/flashcards 

4. Wysłuchaj piosenki ,,Spring is here”. Posłuchaj jej kika razy, zwróć uwagę na słowa 
,,flowers” oraz ,,spring”. 

https://www.youtube.com/watch?v=I4LPLGwFb-A  

5. Zabawa ruchowa z piosenką ,,Spring is here”.  

https://www.youtube.com/watch?v=I4LPLGwFb-A  

Posłuchajcie piosenki po raz kolejny. Jak usłyszycie słowo „spring” podskoczcie do góry z 
radości a jak usłyszycie słowo „flowers” wykonajcie taki gest jak gdybyście chcieli zerwać 
kwiatek i go powąchać. Gotowi? Start! 
Powtórzcie tę zabawę kilka razy. 
 

6. Pokoloruj wiosenny rysunek on-line. 

https://tiny.pl/tz4rl 

7. Pożegnanie piosenką ,,Bye, bye, goodbye”. 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY  

 

Grupa 4- latków 

1. Zaczynamy piosenką. 

Make a circle: https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ  

2. Utrwalenie przywitania się ,,Hello” , a także pytania ,,Jak się czujesz?” 

Przywitaj się ze swoją mamą: ,,Hello Mummy”, przywitaj się ze swoim tatą ,,Hello Daddy”. 

Zapytaj się rodziców jak się dzisiaj czują ,,How are you today?”. Następnie powiedz jak Ty się 
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czujesz. ,,I’m good”. – mam się dobrze. ,,I’m great”- mam się świetnie. ,,I’m not so good” – 

nie czuję się zbyt dobrze. 

3. Utrwalamy słownictwo: 

Spring: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/spring  

Grass: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/grass  

Flowers: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/flowers  

Bloom: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/bloom  

Nest: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/nest  

Chicks: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/chicks  

Rain: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/rain  

Umbrella: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/umbrella  

 

4. Wysłuchaj piosenki ,,Spring is here”. Posłuchaj jej kika razy, zwróć uwagę na słowa 
,,flowers” oraz ,,spring”. 

https://www.youtube.com/watch?v=I4LPLGwFb-A 

5. Zabawa ruchowa z piosenką ,,Spring is here”.  

https://www.youtube.com/watch?v=I4LPLGwFb-A  

Posłuchajcie piosenki po raz kolejny. Jak usłyszycie słowo „spring” podskoczcie do góry z 
radości a jak usłyszycie słowo „flowers” wykonajcie taki gest jak gdybyście chcieli zerwać 
kwiatek i go powąchać. Gotowi? Start! 
Powtórzcie tę zabawę kilka razy. 
 
6. Zabawa ruchowa ,,Walking,walking”: https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU  

Pamiętasz naszą zabawę ? Stań z rodzicem na środku dywanu i pokazujcie razem czynności, 

które usłyszycie w nagraniu. ,,Walking, walking” – pokazujecie,że idziecie. ,,Hop, Hop” – 

podskoki do góry. ,,Running, running” – biegniecie. ,,Now let’s stop. – zatrzymujecie się itd. 

7. Pokoloruj wiosenny rysunek on-line. 

https://tiny.pl/tz4rl 

8. Pożegnanie piosenką ,,Bye, bye, goodbye”. 
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