
Grupa Skrzaty 15.04-16.04 
 

Drodzy rodzice! 

Na ten tydzień ponownie proponuję, aby poćwiczyć piosenkę, 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…. 

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

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

 

Następnie proszę włączyć nagranie od 2:18 do 2:52 i zachęcić dzieci do pokazania palcem na 

odpowiedni obrazek i nazwania go. 

 

 

 

 

 

 

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


Grupa Żabki 15.04-16.04 
 

Drodzy rodzice! 

Na ten tydzień proponuję następujące ćwiczenia. Dzieci powtarzają poznane wcześniej słownictwo 

„My toys’ – zabawki. Dzieci próbują nazwać zabawki na obrazku z Pinokio.  

A drum [e dram] – bębenek 

A teddy bear [ e tedi ber] – miś 

A ball [ e bol] - piłka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie proszę , by dzieci jeszcze raz zaśpiewały piosenkę: 

Link do piosenki:  

https://drive.google.com/file/d/1i3scIuDlrtmlAqPkYRrZk868zFzv4Jc7/view?usp=sharing 

A  train,  a train!  

Look, a train for me!  

 

A ball, a ball,  



Look a ball for me!  

 

 

A drum, a drum!  

Look, a drum for me!  

  

A teddy bear, a teddy bear!  

Look a teddy bear for me!  

 

Następnie proszę by dziecko nazwało zabawki na obrazku, następnie zakreśliły tym samym kolorem  

te same zabawki: a ball – black, a teddy bear – red, a drum – blue, a train – yellow.  

 

 

 

 

 



Kolejnym ćwiczeniem niech będzie znalezienie kształtów zabawek, nazwanie je i pokolorowanie ich:  

A teddy bear – miś 

A ball – piłka 

A train - pociąg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa Misie 15.04-16.04 
 

Drodzy Rodzice! 

Na ten tydzień proponuję następujące ćwiczenia: 

Poćwicz piosenkę o zabawkach: 

A car [ekar] - samochód 

A yo-yo[e jojo] - jojo 

A kite [e kajt] – latawiec 

A train [ e train] - pociąg 

Link do piosenki 

https://drive.google.com/file/d/13mJwNqYMNla5Bf5klkEorRcTDPRH2fQV/view?usp=sharing 

Następnie proszę by dzieci wysłuchały nagrania i zdecydowały, które z obrazków zgadzają się z 

nagraniem, a które nie(zadanie 6): 

1. Nie 

2. Tak 

3. Tak 

4. Tak 

https://drive.google.com/file/d/1BMDuCRCKFQoIaKmVgcO58PtIvpSFsV1a/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/13mJwNqYMNla5Bf5klkEorRcTDPRH2fQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMDuCRCKFQoIaKmVgcO58PtIvpSFsV1a/view?usp=sharing


 



Następnie spytaj dziecko, czy wie, co niezwykłego potrafi robić Piotruś Pan?(latać) . Powiedz dziecku, 

że wysłucha piosenki, w której będziecie „latać” razem z Piotrusiem. Proszę wprowadzić słowo „fly  -

flaj [latać]”, poproś by dziecko pokazało Ci jak lata.  

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.  

Następnie, proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń str 40 

Zad. 3 Dzieci łączą zabawki nazywając je [a big yoyo- a small yoyo, a big train- a small train, a big car 

– a small car, a big kite – a small kite] oraz kolorują je na te same kolory: 

Zad.4 Dzieci kolorują wykropkowane pola i zgadują jakie to zabawki: 

It’s a boat. 

It’s a teddy bear.  



 



Grupa Pszczółek 15.04-16.04 
 

Drodzy Rodzice! 

Na ten tydzień pracy zaczniemy od powtórki piosenki o mieście: 

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 7:07 do 7:55 proszę by dziecko posłuchało  pytań gdzie pracuje 

dany członek rodziny, następnie spróbowało odpowiedzieć i pokazać. 

2. Kolejnym zadaniem będzie przyjrzenie się materiałowi zaprezentowanemu od 7:57 do 8:22 i 

zachęcenie dziecka do zadanie następującego pytania odnośnie 3 osób:  

Where does he work?[łer das hi łork]  I odpowiedzenie na nie :  

He works at the…. [Hi łorks at we…. ] 

2.He works at the hospital. 

3.He works at the fire station. 

4.He works at the school.  

3. Proszę uzupełniająco wykonać zadanie w zeszycie ćwiczeń : 

1. Str 36 Proszę by dziecko przyjrzało się osobom wchodzącym do autobsu, następnie 

odpowiedziały na pytanie: 

Where does he/she work? [łer das szi/hi łork?]Gdzie on/ona pracuje? 

1. She works at the police station. [szi łorks et we polis stejszyn] 

2. He works at the fire  station. [hi łorks et we fajer stejszyn] 

3. He works at the office. [ hi łorks et we ofis]  

4. She works at the hospital. [szi łorks et we hospital]  

2. Str 37 Proszę by dziecko nazwało miejsca i zawody  osób, które widzą na obrazku, 

zaznaczyły różnice na obrazkach. Proszę  by je pokolorowały.  

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

