
J. angielski- materiał z dnia 13.05.20r.

Grupa 3-latków

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

2. Powitanie:
Poproś dziecko, aby przywitało się ze wszystkimi członkami rodziny, np.: ‘Hello, Mummy’;‘Hello, 
Daddy’. Zaproponuj dziecku, żeby przywitało się ze swoimi pluszakami,maskotkamilub 
ulubionymi zabawkami, nazywając je po imieniu.

3. Na początek trochę ruchu ze Stevem i Maggie. Wykonujcie przed telewizorem lub 
komputerem to co Steve.

Play and Jump Story for kids with Steve and Maggie: https://www.youtube.com/watch?
v=AinuZ4kXUZs&feature=emb_title 

4. A teraz posłuchajcie piosenki i dowiedzcie się jak całym zdaniem powiedzieć o tym co 
potraficie robić.

I can run- British Council: https://www.youtube.com/watch?v=QKn5H1cekyo 

5. Tak macie rację, żeby powiedzieć po angielsku co potrafimy robić mówimy ,,I can” np. ,,I 
can jump- Potrafrię skakać.”

6. To w takim razie spróbujmy powiedzieć zdania ze słowami, które odsłuchacie klikając na 
poniższy adres strony i powtarzajcie za lektorem. Spróbujcie odsłuchać i powtarzać zdania 
co najmniej 2 razy.

I can: https://quizlet.com/506314461/flashcards 

7. Na zakończenie ułóżcie puzzle, z których dowiecie się co potrafi robić dziewczynka.

LINK DO PUZZLI: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0abb302cdadc&pieces=24 

Tak to słowo: SWIM- pływać. Dziewczynka mówi do Was: „I CAN SWIM”.

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

Grupa 4- latków:

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

2. Powitanie:
Poproś dziecko, aby przywitało się ze wszystkimi członkami rodziny, np.: ‘Hello, Mummy’;‘Hello, 
Daddy’. Zaproponuj dziecku, żeby przywitało się ze swoimi pluszakami,maskotkamilub 
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ulubionymi zabawkami, nazywając je po imieniu.

3. Na początek trochę ruchu ze Stevem i Maggie. Wykonujcie przed telewizorem lub 
komputerem to co Steve.

Play and Jump Story for kids with Steve and Maggie: https://www.youtube.com/watch?
v=AinuZ4kXUZs&feature=emb_title 

4. A teraz posłuchajcie piosenki i dowiedzcie się jak całym zdaniem powiedzieć o tym co 
potraficie robić.

I can run- British Council: https://www.youtube.com/watch?v=QKn5H1cekyo 

5. Tak macie rację, żeby powiedzieć po angielsku co potrafimy robić mówimy ,,I can” np. ,,I 
can jump- Potrafrię skakać.”

6. To w takim razie spróbujmy powiedzieć zdania ze słowami, które odsłuchacie klikając na 
poniższy adres strony i powtarzajcie za lektorem. Spróbujcie odsłuchać i powtarzać zdania 
co najmniej 2 razy.

I can: https://quizlet.com/506314461/flashcards 

7. Na zakończenie ułóżcie puzzle, z których dowiecie się co potrafi robić dziewczynka.
LINK DO PUZZLI: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0abb302cdadc&pieces=24 

Tak to słowo: SWIM- pływać. Dziewczynka mówi do Was: „I CAN SWIM”.

8.Dla chętnych kolorowanka do wydruku i pokolorowania. Patrz niżej.

9. Pożegnanie piosenką:
Bye, bye, goodbye: https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 
 

WELL DONE! YOU WERE GREAT !!

Do usłyszenia za tydzień.
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