
Ś� roda   25.03.

Grupa Śkrzaty:

1.„English time”-zabawa w języku angielskim

,,Flowers are growing” – zabawa ruchowo – nas#ladowcza

Dziecko rozpoczyna zabawę, kucając na dywanie, po czym wykonuje ruchy zgodnie z poleceniem
rodzica. Na początku rodzic podaje instrukcje i jednoczes#nie prezentuje ruchy, a po kilku 
powto# rzeniach wypowiada polecenia.

Flowers are growing
Dziecko wstaje

Birds are Flying
Dziecko macha ramionami

The Śun is shining
Dziecko zamyka i otwiera dłon#

The spring is coming
Dziecko maszeruje w miejscu

 Grupa Ż. abki:

1.„English time”-zabawa w języku angielskim

,,Flowers are growing” – zabawa ruchowo – nas#ladowcza

Dziecko rozpoczyna zabawę, kucając na dywanie, po czym wykonuje ruchy zgodnie z poleceniem
rodzica. Na początku rodzic podaje instrukcje i jednoczes#nie prezentuje ruchy, a po kilku 
powto# rzeniach wypowiada polecenia.

Flowers are growing
Dziecko wstaje

Birds are Flying
Dziecko macha ramionami

The Śun is shining
Dziecko zamyka i otwiera dłon#

The spring is coming
Dziecko maszeruje w miejscu

Grupa Misie:



1.„We’re happy fish”- piosenka w języku angielskim

Poćwicz piosenkę We’re happy in the sea!

Refren: We are happy, we are happy,

We are happy, here in the sea.

We are happy, we are happy,

We are happy, here in the sea.

Purple fish, we’re happy in the sea. (x3)

Happy fish, happy fish!

(Refren)

Pink fish, we’re happy in the sea. (x3)

Happy fish, happy fish!

(Refren)

Orange shells, we’re happy in the sea. (x3)

Happy fish, happy fish!

(Refren)

Blue starfish, we’re happy in the sea. (x3)

Happy fish, happy fish!

(Refren)

Link do piosenki

https://drive.google.com/file/d/1rOMydA3FiWJuGkNAmJYVadepCŚPdF6AW/view?
usp=sharing

Uzupełniająco wykonaj zadania w zeszycie c#wiczen#  str 67.

Grupa Pszczo# łki:

1.„Time for work”- piosenka w języku angielskim

Poc#wicz Piosenkę : Time for Work

https://www.youtube.com/watch?v=Ś7-vkXv0dGA – nagranie piosenki (od początku do 2.40)

Work, work, work (maszerujemy w miejscu)

It’s time to go to work(pokazujemy na nadgarstek jak na zegarek)

The doctor(udajemy, zNe się badamy), The firefighter(udajemy, zNe gasimy pozNar),

https://www.youtube.com/watch?v=S7-vkXv0dGA
https://drive.google.com/file/d/1rOMydA3FiWJuGkNAmJYVadepCSPdF6AW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rOMydA3FiWJuGkNAmJYVadepCSPdF6AW/view?usp=sharing


The nurse (udajemy, zNe robimy zastrzyk), the police oficer (salutujemy)

Work, work, work (maszerujemy w miejscu)

It’s time to go to work(pokazujemy na nadgarstek jak na zegarek)

Work, work, work (maszerujemy w miejscu)

It’s time to go to work(pokazujemy na nadgarstek jak na zegarek)

The dentist (udajemy, zNe wiercimy w zębie,) the vet (udajemy, zNe głaszczemy zwierzę)

The astronaut(udajemy, zNe lecimy rakietą), the artist (udajemy, zNe malujemy)

Work, work, work (maszerujemy w miejscu)

It’s time to go to work(pokazujemy na nadgarstek jak na zegarek)

Link do piosenki https://drive.google.com/file/d/15x8qdŻXb56nerNEXxU3FqFYfG1LxeEhX/
view?usp=sharing

Uzupełniająco proszę wykonac# zadania w zeszycie c#wiczen#   na str 86 

Czwartek   26.03.

Grupa Śkrzaty:

1.„English time”-zabawa w języku angielskim

Proszę powtórzyć zabawę z dnia poprzedniego

,,Flowers are growing” – zabawa ruchowo – nas#ladowcza

Dziecko rozpoczyna zabawę, kucając na dywanie, po czym wykonuje ruchy zgodnie z poleceniem
rodzica. Na początku rodzic podaje instrukcje i jednoczes#nie prezentuje ruchy, a po kilku 
powto# rzeniach wypowiada polecenia.

Flowers are growing
Dziecko wstaje



Birds are Flying
Dziecko macha ramionami

The Śun is shining
Dziecko zamyka i otwiera dłon#

The spring is coming
Dziecko maszeruje w miejscu

 Grupa Ż. abki:

1.„English time”-zabawa w języku angielskim

Proszę powtórzyć zabawę z dnia poprzedniego

,,Flowers are growing” – zabawa ruchowo – nas#ladowcza

Dziecko rozpoczyna zabawę, kucając na dywanie, po czym wykonuje ruchy zgodnie z poleceniem
rodzica. Na początku rodzic podaje instrukcje i jednoczes#nie prezentuje ruchy, a po kilku 
powto# rzeniach wypowiada polecenia.

Flowers are growing
Dziecko wstaje

Birds are Flying
Dziecko macha ramionami

The Śun is shining
Dziecko zamyka i otwiera dłon#

The spring is coming
Dziecko maszeruje w miejscu

Grupa Misie:

1.„Toys”- piosenka w języku angielskim

Usiądź z dzieckiem na dywanie i przygotuj następujące zabawki: 
łódkę- lub zdjęcie, lalkę, piłkę i misia. Pokazuj te zabawki śpiewając
następującą piosenkę.

A boat – ło# dka

A doll – lalka

A ball – piłka 



A teddy bear - mis#

Toys

A boat, a boat! Look, it’s a boat. Look, it’s a brown boat!

A doll, a doll! Look, it’s a doll. Look, it’s a blue doll!

A ball, a bll! Look, it’s a ball. Look, it’s a purple ball!

A teddy bear, a teddy bear! Look, it’s a teddy bear. Look it’s a brown teddy bear!

Link do piosenki: 

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

Uzupełniająco proszę wykonac# zadania w zeszycie c#wiczen#  str 39 – nagranie do zadania w 
c#wiczeniach na płytce dołączonej do zeszytu c#wiczen# .

Grupa Pszczo# łki:

1.„All around town”- piosenka w języku angielskim

A bus – autobus

A fire station – remiza strazNacka

A hospital – szpital

A police station – posterunek policji

A post office – poczta

A school – szkoła 

A store – sklep 

A taxi  - takso# wka

Naucz się piosenki z nagrania (teskt piosenki zawarty na filmie):

https://www.youtube.com/watch?v=UE9W69Lzktk (od poczatku do 3.50 )

Proszę wykonac# zadania w zeszycie c#wiczen#   na str  32 – powiedz police station, rysuj po s# ladzie 
i pokoloruj. 

https://www.youtube.com/watch?v=UE9W69Lzktk



