
Grupa Skrzaty 29.04 - 30.04 

 

Drodzy rodzice!  

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

Powodzenia!  

W dalszym ciągu kontynuujemy mówienie o zabawkach!  

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  

 

Dzisiaj proponuję, aby zacząć piosenką o latawcu i kolorach! Proszę, aby dzieci wysłuchały piosenki, 

następnie zaśpiewały wraz z nagraniem! Powodzenia 

Link do piosenki w serwisie youtube – nagranie od początku do 3:55:  

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

 

Następnie, proszę by dzieci pokolorowały obrazek na kolor, o którym mowa była w piosence i powiedziały: 

It’s yellow! [ytz jeloł]. The suni s yellow [ we san yz jeloł]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grupa Żabki 29.04 - 30.04 
 

Drodzy rodzice!  

Przesyłam zadania do rozplanowania na dwa dni nauki. Powodzenia!  

Nadal utrwalamy podane słownictwo: 

A drum [e dram] – bębenek  

A teddy bear [ e tedi ber] – miś  

A ball [ e bol] - piłka  

I can play[Aj ken plej] – potrafię grać 

Small [smol] – mały 

Big [bik] – duży 

 

W tym tygodniu proponuję, aby zacząć piosenkę „I can play”:  

 

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 proszę, aby dzieci nazwały zabawki na obrazku: 

A big drum/ e bik dram/  

A small teddy bear/ e smol tedi ber/ 

A small ball/ e small bol/ 

A big ball/ e bik bol/  

A small drum/ e smol dram/ 

A big teddy bear / e bik tedi ber/  

Proszę  by dzieci połączyły obrazki i je pokolorowały! 

 

 
 

 

 

 



Grupa Misie 29.04 - 30.04 
 

Drodzy Rodzice!  

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

Dalej pracujemy na słownictwie związanym z zabawkami:  

A car [ekar] - samochód  

A yo-yo[e jojo] - jojo  

A kite [e kajt] – latawiec  

A train [ e train] - pociąg  

Proszę, aby dzieci  policzyły od 1 – 6 w języku angielskim: 

One, two, three, four, five, six, następnie proszę zachęcić dzieci do nazwania zabawek na poszczególnych 

obrazkach:  

Obrazek1 : a teddy bear, a big ball, a small ball, a car 

Obrazek 2: a doll, a train 

Obrazek 3: a car, a boat, a yo yo 

Następnie proszę posłuchać nagrania I zaznaczyć, czy zgadza się ono z obrazkiem (v) czy nie (x)  

https://drive.google.com/file/d/1UCMdEJHmZVornisQI-eNrQh2IHaJ62Fm/view?usp=sharing 

 

 

 



Proszę by dzieci wykonały zadanie z zeszytu ćwiczeń str 43.zad. 8 Posłuchaj i połącz. 

Dzieci mają za  zadanie posłuchać nagrania i połączyć dziecko z odpowiednią zabawką: 

 

1 -  a blue yo yo ( jojo) 

2. a red car and a green kite (auto I latawiec) 

3. a pink teddy bear( miś) 

https://drive.google.com/file/d/1skZnbzCDwlf4nBTgZyzQT_HycxW6ijr3/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1skZnbzCDwlf4nBTgZyzQT_HycxW6ijr3/view?usp=sharing


Kolejnym zadaniem jest policzenie zabawek w pudełku I narysowanie tyle kropek przy danej zabawce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa Pszczółek 29.04 - 30.04 
 

Drodzy Rodzice!  

W tym tygodniu pracy proszę o utrwalenie piosenki  o mieście poprzez jej zaśpiewanie!  

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 

2. Następnie, na nagraniu od 10: 32 , proszę by dziecko posłuchało piosenki i spróbowało ją zaśpiewać. W 

większej części dzieci znają już tekst tej piosenki! Nauczyły się swobodnie liczyć od 1-12, teraz czas na 

dodanie dwóch kolejnych liczb, jakimi są 13 i 14. 

Polecenia w piosence, które dzieci wykonują lub naśladują: 

Buzz like a bee – brzęcz jak pszczółka 

Do high kicks – zrób wysokie kopnięcia 

March in a line – maszeruj w linii 

Write  with a pen – pisz długopisem 

Point to yourself – wskaż na siebie 

Tap your knees – uderz rączkami w kolana 

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


Następnie dzieci wykonują zadanie na str 38 w swojej książce. Zapisują liczby po śladzie, następnie 

liczą okna i wpisują odpowiednią liczbę w kratkę: 14, proszę by dzieci pokolorowały autobus.

 

 

 


