
Język angielski – materiał 06.05.20R.

Grupa 3- latków:

1. Zaczynamy piosenką.
Hello, Everybody!: https://www.youtube.com/watch?v=_lj327AsvCs 

2. Powitanie:
Przywitaj się z członkami swojej rodziny np. ,,Hello Sister”; ,,Hello Brother”; ,,Hello Mummy”; 
,,Hello Daddy”.

3.Utrwalamy słownictwo:
Run:https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/run?bidir=1 
Swim: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/swim 
Fly: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/fly 
Jump: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/jump 

4.Posłuchaj piosenki z zabawnymi stworkami w której przypomnisz sobie słowa RUN, SWIM, FLY
and JUMP.
Yes, I can: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=129&v=Z0x95qiDKeg&feature=emb_title 

5.Posłuchaj piosenki z zabawnymi stworkami w której przypomnisz sobie słowa RUN, SWIM, FLY
and JUMP.
Yes, I can: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=129&v=Z0x95qiDKeg&feature=emb_title 
6.Podobało się ? Przesłuchaj powyższej piosenki jeszczcze dwa razy, za każdym razem próbując 
wykonywać te same czynności co w piosence.

7. Na koniec kolorowanka z małpkami do wydruku. What are the monkeys doing ? They are 
… JUMPING!

8. Pożegnanie piosenką:
Bye, bye, goodbye: https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 
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Grupa 4- latków:

1. Zaczynamy piosenką.
Hello, Everybody!: https://www.youtube.com/watch?v=_lj327AsvCs 

2. Utrwalenie powitania się ,,Hello", a także pytania ,,How are you?":

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 
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:
Run:https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/run?bidir=1 
Swim: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/swim 
Fly: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/fly 
Jump: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/jump 

4. Posłuchaj piosenki z zabawnymi stworkami w której przypomnisz sobie słowa RUN, SWIM, 
FLY and JUMP.
Yes, I can: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=129&v=Z0x95qiDKeg&feature=emb_title 

5. Posłuchaj piosenki z zabawnymi stworkami w której przypomnisz sobie słowa RUN, SWIM, 
FLY and JUMP.
Yes, I can: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=129&v=Z0x95qiDKeg&feature=emb_title 

6.Podobało się ? Przesłuchaj powyższej piosenki jeszczcze dwa razy, za każdym razem próbując 
wykonywać te same czynności co w piosence.

7.Zagraj w grę on- line gdzie będziecie mogli sprawdzić czy zapamiętaliście nowe słówka. Nie 
zapomnij wpisać swojego imienia i grupy przedszkolnej.

LINK DO GRY:https://wordwall.net/play/1811/833/278 

8.Na koniec kolorowanka z małpkami do wydruku. What are the monkeys doing ? They are … 
JUMPING! Patrz niżej.

9.Pożegnanie piosenką:
See you later, alligator!: https://www.youtube.com/watch?v=UQfvAlmr5g0 

Trzymajcie się cieplutko i zdrowo!! Pozdrawiam Was serdecznie. SEE YOU SOON!
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