
Drodzy Państwo,  
  
Kontynuujemy zajęcia j. angielskiego online i udostępniam Państwu materiały do nauki dla dzieci. 

  
Zapraszam dzieci wraz z rodzicami do wspólnego oglądania, zabawy oraz realizacji zadań  Bardzo proszę 
o wsparcie dziecka – włączenie materiału i zachęcenie do działań.  
 
Dziś utrwalimy sobie podstawowe kolory w języku angielskim oraz poznamy kilka małych 
robaczków/stworzeń które budzą się na wiosnę: 
 

1. Zaśpiewajmy wspólnie Hello Song: 
 

            https://learningapps.org/watch?v=pf2747o8n20 
 

2. Obejrzyjcie wspólnie 2 krótkie filmiki (powtarzajcie razem ze Stevem i Maggie) 
 

            https://learningapps.org/watch?v=pcmz0q9wk20 
 
            https://learningapps.org/watch?v=pcfbcr77j20 
 
 

3. Poproś dziecko aby narysowało zwierzątka jakie słyszy w piosenkach (może być na 1 kartce lub 
każda potrawa na oddzielnej). 
 
Gdy rysunki będą gotowe pobawcie się w zabawę “Find it fast” - “Znajdź szybko”. Rodzic podaje 
nazwę zwierzątka (bee, snail, ladybird, frog, worm, butterfly i może narysować też Maggie) a 
dziecko ma pokazać je szybko palcem (jeśli rysunki są na 1 kartce) lub podnieść rysunek ze 
zwierzątkiem (jeśli są narysowane oddzielnie).  
Potem zamieńcie role: dziecko podaje nazwę, a rodzic szuka.  
 

4. Pobaw się wspólnie z rodziną: utrwalamy nazwy kolorów. 
Włącz piosenkę i śpiewaj ze Stevem i Maggie: 

https://learningapps.org/watch?v=phf0dy90j20 

dziecko dotyka przedmiotów tylko w kolorze, o którym śpiewa Steve. 

Przygotuj pudło z kolorowymi klockami ( kolory red, yellow, blue, red - np.klocki wafle). Poproś 
dziecko by usiadło na linii na końcu pokoju i licz po angielsku od 10 do 1 (ten...nine…). Kiedy 
powiesz zero wysyp wszystkie klocki na podłogę. Wytłumacz, że jeśli wykrzykniesz: It’s red - 
dziecko powinno zebrać wszystkie klocki czerwone i wrzucić je do pudełka (rodzic liczy od 10 do 1 
podczas zbierania klocków danego koloru). Zamieńcie się rolami: rodzic szuka a dziecko liczy 
wspak). 
Zabawa trwa dopóki wszystkie klocki poszczególnych kolorów nie zostaną pozbierane.  
 

5. Zaśpiewajmy wspólnie Goodbye Song: 
 
https://learningapps.org/watch?v=p2zgtd8n520 
 

 
ŻYCZĘ DOBREJ ZABAWY i NAUKI ! 
 
Bardzo chętnie zobaczę efekty pracy dzieci w formie zdjęć czy krótkich filmików. Dla chętnych jestem 
dostępna pod mailem: mradecka@przedszkole-siodemka.pl 
 
Gosia Radecka 
nauczyciel j. angielskiego 
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