
Grupa Skrzaty 22.04 -23.04 

 

Drodzy rodzice!  

Przesyłam zadania do rozplanowania na dwa dni nauki. Od czego Państwo zaczną zależy od Państwa. 

Powodzenia! 

Dzisiaj proponuję, aby zacząć piosenką, którą dzieci już znają.  

Proszę powtórzyć z dziećmi słownictwo, pokazując odpowiednie, przygotowane obrazki lub przedmioty:  

 

A toy box[e toj boks] – skrzynia na zabawki  

A teddy bear [e tedi ber] – miś  

A kite [e kajt] – latawiec  

A ball [e bol] – piłka  

A puzzle [e pazzyl] – puzzle  

Blocks [bloks] – klocki  

Proszę w ramach możliwości przygotować zabawki lub obrazki zabawek i zapytać:  

What’s this? [łots wys] – Co to jest?  

It’s [yts] – to jet…  

Następnie proponuję pochować obrazki lub zabawki w pokoju I poprosić:  

Find…[fajnd] – znajdź….  

Link do piosenki w serwisie youtube – nagranie od początku do 2:18:  

https://www.youtube.com/watch?v=9cbXopRFp3A  

Następnie proszę włączyć nagranie od 2:52 i zachęcić dzieci do wysłuchania komisku/historyjki .  

Jako kolejne zadanie proponuję nazwanie przedmiotów na obrazku i pokolorowanie go: 

 

 

 

 



 

 

 



 

Grupa Żabki 22.04 – 23.04  
 

Drodzy rodzice!  

Przesyłam zadania do rozplanowania na dwa dni nauki. Powodzenia! 

Na ten tydzień proponuję, aby powtórzyć poznane wcześniej słownictwo „My toys” – zabawki:  

A drum [e dram] – bębenek  

A teddy bear [ e tedi ber] – miś  

A ball [ e bol] - piłka  

Dziś nauczymy się nowej piosenki bazującej na następujących wyrażeniach: 

I can play[Aj ken plej] – potrafię grać 

Small [smol] – mały 

Big [bik] – duży 

 

I can play / aj ken plej/ 

The small drum. / we smol dram/ 

Pom, Pom, Pom / pom pom pom/ 

I can play, / aj ken plej/ 

I can play. / aj ken plej/ 

The small drum. / we smol dram/ 

Pom, pom, pom, pom ,pom, pom./pom pom pom pom pom pom/ 

 

Small drum! / smol dram/ 
Pom, pom, pom!  
Small drum!/ smol dram/ 
Pom, pom, pom!   
Small drum, / smol dram/ 
Pom, pom, pom! 
I can play the small  drum. / aj ken plej we smol dram/ X2 
 

I can play / aj ken plej/ 

The big drum. / we bik dram/ 

Boom, boom, boom. /bum bum bum/ 

I can play, / aj ken plej/ 

I can play / aj ken plej/ 

The big drum. / we bik dram/ 

Boom, boom, boom, boom, boom, boom! / bum bum bum bum bum/ 

Big drum! / bik dram/ 
Boom, boom, boom!  
Big drum! / bik dram/ 



Boom, boom, boom! 
Big drum, / bik dram/ 
Boom, boom, boom! 
I can play the big drum./ aj ken plej we bik dram/  X 2 
 
Link do piosenki: 
https://drive.google.com/file/d/1bldw6AV4HNFVTTVMf-VrHd28bqe_WyHw/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Następnie spojrzeć na arkusz przesłany Państwu, poprosić, aby dziecko doprowadziło chłopczyka (a boy – e 

boj) i dziewczynkę (a girl – e gerl) do ich ulubionych zabawek. Proszę wskazać na dziewczynkę i nazpytać: 

What’s her favourite toy? / łots her fejwryt toj?/ - jaka jest jej ulubiona zabawka? 

It’s a drum and a ball / yts e dram and e bol/ - bębenek i piłka.  

What’s his favourite toy? / łots his fejwryt toj?/ - jaka jest jego ulubiona zabawka? 

It’s a teddy bear and a train / yts a tedi ber ent e trejn/ - miś i pociąg.  

Proszę  by dzieci pokolorowały obrazek.  

 

 
 

 



Grupa Misie 22.04-23.04 
 

Drodzy Rodzice!  

Przesyłam zadania do rozplanowania na dwa dni nauki. Na ten tydzień proponuję następujące ćwiczenia:  

Po raz kolejny zaczynamy od piosenki o zabawkach:  

A car [ekar] - samochód  

A yo-yo[e jojo] - jojo  

A kite [e kajt] – latawiec  

A train [ e train] - pociąg  

 

W trakcie słuchania piosenki dziecko udaje, że lata, gdy usłyszy zdanie Come fly with me, a gdy usłyszy 

nazwy zabawek , udaje, że się nimi bawi.  

https://drive.google.com/file/d/1tHmkGjhta4xRyROuejuJPW-Vplno-Jpb/view?usp=sharing  

Ref. Fly high. Let’s fly! Let’s fly! Let’s fly Fly high. Let’s fly! Let’s fly! Let’s fly  

I’ve got a boat.  

A big brown boat.  

Come fly with me!  

Come fly with me!  

Refren  

I’ve got a teddy bear.  

A small teddy bear.  

Come fly with me!  

Come fly with me!  

Refren  

I’ve got a teddy bear.  

A small teddy bear.  

Come fly with me!  

Come fly with me!  

Refren.  

 

Kolejnym zadaniem dla dzieci będzie wysłuchanie historyjki. Proszę zachęcić dziecko, by opowiedziało kogo 

widzą na obrazkach: Micky, Minnie, Pluto, Goofy oraz jakie zabawki : a doll[e dol]- lalka, a car[ e kar]- auto,  

a yoyo [e jojoł] - jojo, a kite [e kajt]- latawiec, a ball[e bol]- piłka. Proszę by po wysłuchaniu, włączyć nagranie 

i robić pauzę tak aby dziecko mogło powtórzyć za nagraniem. 

Link do nagrania: https://drive.google.com/file/d/1aSWJazNbdbmt-

_IGW2_LlPEVOdisSSbO/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1aSWJazNbdbmt-_IGW2_LlPEVOdisSSbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aSWJazNbdbmt-_IGW2_LlPEVOdisSSbO/view?usp=sharing


Proszę by dzieci wykonały zadanie z zeszytu ćwiczeń str 42.zad. 6 – Znajdź i zakreśl 4 różnice. Powiedz w j. 

angielskim o jakie zabaki chodzi : 

 

Następnie proszę nazwać zabawki( a train, a ball, a yoyo, a train)  połączyć je z ich fragmentami i 

odpowiednio pokolorować: 

 

 



Grupa Pszczółek 22.04-23.04  
Drodzy Rodzice!  

Na ten tydzień proponuję zacząć od zaśpiewania piosenki  o mieście. Jest to świetny sposób na utrwalenie 

słownictwa w miły i przyjemny sposób dla dzieci:  

Proszę wejść na następujące nagranie na youtube:  

1. Proszę zachęcić dziecko by wysłuchało nagrania piosenki i je wspólnie zaśpiewało (nagranie od początku 

do 3.50)  

https://www.youtube.com/watch?v=O6nwob96BwY 

  

1. Następnie, na nagraniu od 8:24 do 10.04 proszę by dziecko posłuchało nagrania i śledziło film,  

proszę zachęcić dziecko do potwarzania dźwięków, które słyszy. Dziecko w ten sposób uczy się nie 

tylko alfabetu angielskiego, ale każde pisowni oraz poprawnego wymawiania pewnych słów.  

2. Następnie w nagraniu od10:04 do 10:29 powtarzaj dane wyrazy, zwracając uwagę na wcześniej 

zaprezentowane dźwięki.  

3. Uzupełniająco proszę by dziecko wykonało zadanie na str 88, polegające na pokolorowaniu 

obrazków, spróbowaniu odwzorowania słów i powiedzenia ich : 

Windy – łindi – wietrznie, box –boks- pudełko, yoghurt – jogurt- jogurt 

4.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6nwob96BwY

