
Język angielski materiały z dnia 29.04.20R. 

 

Grupa 6-latków 

1. Zaczynamy piosenką. 

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

2. Posłuchaj kilka razy piosenki Where are you ? 

https://www.youtube.com/watch?v=JlKANbZ7Vpg i spróbujcie śpiewać wersję 

karaoke w piosence.  

3. A teraz czas na wersję rap piosenki. 

Where are you? https://www.youtube.com/watch?v=_0Bys1iEZdc 

Spróbujcie zaśpiewać ją jak najszybciej potraficie       

4. Utrwalamy słownictwo: 

Kitchen: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/kitchen  

Bedroom: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/bedroom  

Living room: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/living+room  

Bathroom: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/bathroom  

Garden: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/garden  

Dining room: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/dining+room  

Garage: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/garage  

House: https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/house 

5. Poproście rodziców, żeby w różnych częściach pokoju porozkładali  karty z rysunkami 

pomieszczeń. Następnie rodzice wchodzą na fiszki na stronie Quizlet 

https://quizlet.com/497018686/flashcards klikają na wymowę poszczególnych słów 

np. na słowo kitchen a Waszym zadaniem jest podbiegnięcie do tej karty w pokoju. I 

tak z pozostałymi słowami. Oczywiście rodzice mogą też sami wymawiać słowa po 

angielsku, jeśli je znają.  

6. Inna alternatywna gra z użyciem tych samych porozmieszczanych w domu kart: 

dziecko biegnie do wybranej przez siebie karty np. obrazka z rysunkiem salonu (living 

room) a rodzic pyta się go „Gdzie jesteś?” lub „Where are you?”(po angielsku) a 

dziecko odpowiada „I’m in the living room”/jestem w salonie. 

 

W razie problemów z wymową możliwe pytania i odpowiedzi znajdziecie pod tym 

adresem : 

https://quizlet.com/499608225/flashcards 
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7. Rodzic  rozkład na stole wszystkie karty wyrazowe z pomieszczeniami a następnie 

prosi dziecko o zamknięcie oczu,  można powiedzieć po angielsku„ Close your eyes”  

po czym  chowa jedną z kart. Następnie rodzic prosi o otwarcie oczu, można po 

angielsku „ Open your eyes”. Zadaniem dziecka jest podanie angielskiej nazwy 

schowanej karty. 

8. Rodzic układa wszystkie karty wyrazowe z pomieszczeniami przed dzieckiem na 

dywanie bądź stole obrazkami do góry, daje dziecku 2 minuty na zapamiętanie 

kolejności kart, następnie odwraca wszystkie karty obrazkiem do dołu. Następnie 

rodzic wskazuje po kolei na odwrócone karty  i pyta dziecko jaki obrazek znajduje się 

pod spodem. Dziecko podaje kolejno nazwy w języku angielskim.  Można powiedzieć: 

It's a../To jest.., np. It's a bathroom, It's a living room itd. 

9. Spróbujcie pokolorować dom z użyciem różnych pędzli i farb 

https://www.kolorowankionline.net/duzy-dom . Przy kolorowaniu koniecznie 

powtarzajcie nazwy używanych kolorów po angielsku. 

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