
Grupa Skrzaty 20.05-21.05 

 

Drodzy rodzice!  

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

Powodzenia!  

Dziś nauczymy się pysznego słownictwa związanego z jedzeniem. Być może mają Państwo dane produkty w 

domu i mogą Państwo je dzieciom pokazywać (i je zjeść;) ):  

Cheese[cziiz] – ser 

Yoghurt [jogurt]- jogurt 

Water[łoter] – woda 

Milk [ mylk] – mleko 

Juice [dżuś] - sok 

Fruit [frut] - owoc 

Cake[ kejk]- ciasto 

Dziś nauczymy się piosenki „A picnic, a picnic”: 

https://www.youtube.com/watch?v=vLT1Wd37AOQ&list=PLDFOJpLRD0RXiud3oxhJgFDXnM

6l5PZnb&index=7 

Proszę w ramach możliwości wydrukować karty obrazkowe, pokazać je dzieciom i zachęcić by 

je nazwały. Warto powiesić je w pokoju i w ciągu dnia prosić by dziecko je nazywało. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLT1Wd37AOQ&list=PLDFOJpLRD0RXiud3oxhJgFDXnM6l5PZnb&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=vLT1Wd37AOQ&list=PLDFOJpLRD0RXiud3oxhJgFDXnM6l5PZnb&index=7


 

Grupa Żabki 20.05-21.05 
 

Drodzy Rodzice, 

 

Dziś zaczynamy historię o Pinokio. Zachęcam Państwa by przeczytać dzieciom bajkę o Pinokio i jego długim 

nosie.  Będziemy mówić o częściach twarzy.  Będziemy mówić o następujących częściach twarzy: 

 

Face [fejs] – twarz 

Nose[ nołs] –nos 

Mouth [ małf] – buzia 

Eyes [ ajs]  - oczy 

Body [ bodi] - ciało 

Head [ hed] - głowa 

Arms[ arms] - ramiona 

Legs [ legz] - nogi 

 

 

 
  



Hey! 
Look at your face, 
Your face, your face! 
Hey! 
Look at your face, 
Your face, your face! 
 
Two eyes, 
Two eyes.  
Yes, my two eyes! 
 
Hey! 
Look at your face, 
Your face, your face! 
Hey! 
Look at your face, 
Your face, your face! 
A mouth, 
A mouth. 

Yes, my mouth! 
Hey! 
Look at your face, 
Your face, your face! 
Hey! 
Look at your face, 
Your face, your face! 
 
A nose, 
Oh, no! 
My nose! 
 
Hey! 
Look at your face, 
Your face, your face! 
Hey! 
Look at your face, 
Your face, your face! 

 
Link do piosenki: https://drive.google.com/file/d/10K1W3L2qSlqhP1laFTJHlqnE-T7eEJah/view?usp=sharing 
 
 
Następnie niech dzieci pokolorują obrazek Pinokia według wzoru: 

1.pink - różowy 

2. blue - niebieski 

3. red - czerwony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Grupa Misie 20.05-21.05 
 

Drodzy Rodzice!  

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

 

Na rozgrzewkę zaśpiewaj piosenkę! 

https://drive.google.com/file/d/1NpJeqbjHZalfl24p-BwLjeEglJMHJOPQ/view?usp=sharing 

 

I like chicken, I like cheese, [Aj lajk cziken, aj lajk cziiz] 

I like cakes and like milk. [Aj lajk kejks, ent lajk mylk] 

(x2) 

Chicken, cheese, cakes and milk(x2) [  czkien, cziiz, kejks ent mylk] 

(x2) 

 

1. Jeszcze raz odsyłam do gry w memory –Życzę dobrej zabawy! 

https://learningapps.org/12148552  

2. Wydrukuj w ramach możliwości obrazki i spróbuj je nazwać: 

- porozkładaj je obrazkiem do dołu, odkrywaj jeden po drugim i nazwij je 

- możesz wydrukować  dwa zestawy i zagrać w memory wraz z innym członkiem rodziny! 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NpJeqbjHZalfl24p-BwLjeEglJMHJOPQ/view?usp=sharing
https://learningapps.org/12148552


 

 

 

 

 



 

Grupa Pszczółek 20.05-21.05 
 

Drodzy Rodzice!  

W tym tygodniu pracy dalej mówimy o słownictwie związanym z ubraniami. 

A shirt – koszula[e szert] 

Trousers – spodnie [trałzers] 

A jacket – marynarka/kurtka [ e dżaket] 

A sweater – sweter [ e słeter] 

A skirt – spódnica [ e skert] 

Socks – skarpety [soks] 

A dress  - sukienka [e dres] 

Proszę ponownie wejść na następujące nagranie na youtube:  

1. Zróbmy rozgrzewkę językową! Zaśpiewaj piosenkę, może z pamięci? (nagranie od początku do 2.20)  

https://www.youtube.com/watch?v=CIv_dGiv7SE 

2. Ćwiczeń nigdy dość, więc proponuję poznaną już grę w memory – grę pamięciową.  

https://learningapps.org/12148951  

3.  Posłuchaj nagrania historyjki z poprzedniego linka z youtube od 4:29 i zaznacz w swojej książce ubrania, 

które powinien włożyć dziadek na plażę, a następnie rysuj po śladzie ubrań babci. Pokoloruj obrazki. 

Nazwij wszystkie ubrania jakie widzisz! 

https://www.youtube.com/watch?v=CIv_dGiv7SE
https://learningapps.org/12148951


 

 


