
Angielski grupa III- Pani Asi (01.04 i 02.04)  /    Czas trwania zajęć- 30 minut 

(UWAGA !!! Wymowę słownictwa można sobie sprawdzić w Google Translate→ wystarczy w 

wyszukiwarce wpisać słowo ‘’translator’’) 

Czwartek 01.04.21r. 

Hello kids! 

Witajcie dzieci! Na pewno macie bardzo dużo energii i chęci do wspólnej zabawy. Słoneczko pięknie 

świeci „the sun is shining” na niebieskim niebie „in the blue sky” .  Zaśpiewajmy i zatańczmy razem ;-). 

(tylko refren, bo nie uczyliśmy się zwrotek) 

https://www.youtube.com/watch?v=7i1XD2yN4Ug 

To teraz przypomnijmy sobie słówka, których nauczyliśmy się na ostatnich zajęciach  

( Pod opisami lekcji znajdują się obrazki gotowe do druku oraz spis słówek, załącznik 1). 

 

Po powtórzeniu pora na nowe słówka 

Jakie święto zbliża się do nas wielkimi krokami? (tu odpowiedź dzieckaa) 

Tak, Wielkanoc. Poznajmy więc słówka związane z tym świętem. 

https://www.youtube.com/watch?v=xfwJY7D5h9E 

Colour and name. 

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie obrazka i nazwanie kolorów bądź przedmiotów po angielsku. 

( Pod opisami lekcji znajdują się obrazki gotowe do druku, załącznik 2). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7i1XD2yN4Ug
https://www.youtube.com/watch?v=xfwJY7D5h9E


Piątek 02.04.21r. 

Hello Kids! 

Witajcie dzieci! Na pewno macie bardzo dużo energii i chęci do wspólnej zabawy. Słoneczko pięknie 

świeci „the sun is shining” na niebieskim niebie „in the blue sky” .  Pobawmy się w zwierzątka. (rodzic 

mówi nazwę zwierzątka po angielsku i pokazuje obrazek, a dziecko przez chwilę naśladuje) (ZAŁĄCZNIK 3) 

BEE BUNNY 

CAT CHICK 

DOG FROG 

Przypomnijmy sobie teraz słówka związane ze Świętami Wielkanocnymi 

https://www.youtube.com/watch?v=xfwJY7D5h9E 

Teraz pobawmy się w ‘’łapanie muchy’’ 

Rodzic mówi słówko (może podpowiedzieć wskazując obrazek palcem) a zadaniem dziecka jest 

dotknięcie ‘’złapanie’’ obrazka ‘’muchy’’ i wypowiedzenie tej nazwy. 

Kartkę można sobie wydrukować i wyciąć obrazki. Wystarczy, że to będą obrazki ze słówkami. 

Słówkiem dodatkowym- ‘’nowym’’ na kartach jest słowo ‘’carrot- marchewka’’ 

 ( Pod opisami lekcji znajdują się obrazki gotowe do druku, załącznik 4). 

 

Na koniec obejrzyjmy jak Świnka Peppa poszukuje Wielkanoznego Zajączka  razem z przyjaciółmi 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

https://www.youtube.com/watch?v=xfwJY7D5h9E
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4


Załącznik 1 

 

 

Spis słówek 

Wind- wiatr 

Sun- słońce 

Cloud-chmura 

Snowflake- śnieżynka / snow-śnieg 

Rain- deszcz 

Rainbow- tęcza 

Lightning- błyskawica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 4 

 

 


