
ANGIELSKI 

Piosenka na powitanie "Hello, hello" 

. Uczymy się (liczb do 7) z piosenką "One potato" 

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho 

potato – ziemniak ,potatos - ziemniaki ("s" na końcu wyrazu oznacza liczbę mnogą) more - więcej 

Podsumowanie: piosenka poznana wcześniej "How many fingers" 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&t=30s - można liczyć z dzieckiem tylko do 5. 

Gdyby utwór z załącznika nie działał przesyłam link do nowej 

piosenki https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc 

nice to see you - miło cię widzieć, miło was widzieć 

everyone - każdy (tu : każdemu). Fraza "nice to see you everyone" - "miło każdego z was widzieć" 

Części ciała. 

Grupy starsze: 

1. Dzieci uczą się  poszczególnych części głowy, powtarzają za 

lektorem. https://www.youtube.com/watch?v=vAeX_-3Wblo 

2. Powtarzają poszczególne części ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 

3. Słuchają nowej piosenki (w ustawieniach trzeba zwolnić utwór do 

0,75 lub 0,5 https://www.youtube.com/watch?v=gS_Mz3ekkck 

Grupy młodsze: 

1. Dzieci przypominają sobie piosenkę i ćwiczą części ciała: 

https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8. 

2. Teraz powtarzają śpiewając piosenkę szybciej: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0. 

3. Ostatnia zabawa polega na coraz szybszym zaśpiewaniu bez pomyłki. 

Zabawa będzie ciekawsza, gdy dołączą się rodzice i rodzeństwo : 

https://www.youtube.com/watch?v=R-TqxvXfd2M  (tylko pierwsza piosenka). 

 

Lekcja kulturowa - Wielkanoc w Wielkiej Brytanii. 

Dla wszystkich grup. 

1. Zapoznanie się z tradycjami wielkanocnymi 

https://slideplayer.pl/slide/3642180/ do przeczytania przez rodziców 

dzieciom. 

2. Poznanie słówek związanych z Wielkanocą 

https://www.youtube.com/watch?v=RaGTQEBDh7g 

3. Piosenka "Ten bunnies"  - dzieci powtarzają liczby od 1 do 10 oraz 

poznają słówka 

hop - skok 

run - bieg 

walk - spacer, chodzenie 

skip - przeskoczyć (np. przez skakankę) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 

4. Nauka piosenki na podstawie poznanych zabaw Bingo, Santa - 

"B-u-n-n-y" https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g 

nowe słówka: 

rabbit - królik 

floppy ears - oklapnięte uszy (kłapouch) 
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fluffy tail - puszysty ogon. 

5. Gra interaktywna Szukanie wielkanocnych jajek 

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,549e3a-szukanie_wielkanocnych_jajek.html 

(trzeba włączyć flash playera) 

Easter hunt - łatwiejsza, ale sporo reklam przed grą. 

https://www.gry.pl/gra/easter-hunt  - trzeba kliknąć w takie same 

jajeczka w pobliżu i usunąć je. 

1. Słowniczek wyrazów związanych z Wielkanocą (słowa powiązane z 

obrazkami) 

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE 

2. Powtórka poznanej piosenki "Bath song" bardzo przydatna w czasach 

szczególnego dbania o higienę. 

https://www.youtube.com/watch?v=WRVsOCh907o 

Liczby do 10. 

1. Piosenka na dobry początek (w załączniku) "Hello, hello". 

2. Uczymy się (powtarzamy) liczby od 1 do 10: 

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

słownictwo: 

let,s learn - pouczmy się 

numbers - liczby 

3. Gra: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10. 

Zabawa polega na posłuchaniu kolejnych liczb i wskazaniu każdej na 

obrazku. Liczby są nagrane w losowej kolejności. 

4. Podsumowanie: piosenka poznana wcześniej "How many fingers" 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&t=30s 

Grupy młodsze 

1. Piosenka na powitanie "Hello, hello" 

2. Uczymy się (liczb do 7) z piosenką "One potato" 

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho 

słowniczek : 

potato - ziemniak 

potatos - ziemniaki ("s" na końcu wyrazu oznacza liczbę mnogą) 

more - więcej 

3. Podsumowanie: piosenka poznana wcześniej "How many fingers" 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&t=30s - można liczyć z 

dzieckiem tylko do 5. 

Gdyby utwór z załącznika nie działał przesyłam link do nowej 

piosenki https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc 

słownictwo: 

nice to see you - miło cię widzieć, miło was widzieć 

everyone - każdy (tu : każdemu) 

Fraza "nice to see you everyone" - "miło każdego z was widzieć" 
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