
Zajęcia j. angielski 18.05.2020r. 

Proszę odnaleźć zajęcia dla swojej grupy. Efekty pracy dzieci można przesyłać na adres e-
mail: milenaszczepaniak6@gmail.com  

 

Zajęcia dla grup: Kotki, Tygryski, Kaczuszki 

Temat: Muzyka. 

1. Lekcja online: https://youtu.be/UHWWibVBc6Q  

2. Vocabulary (słownictwo – wymowa znajduje się w lekcji online): 

PIANO – FORTEPIAN 

CELLO – WIOLONCZELA 

GUITAR – GITARA 

DRUMS – PERKUSJA 

VIOLIN – SKRZYPCE 

FLUTE – FLET 

BASS – GITARA BASOWA 

3. Musical instruments Quiz: 

Try to recognize as many instruments as possible. In order to do that, listen to the clip 

below, but try not to look at the screen. (Spróbuj rozpoznać jak najwięcej instrumentów. 

Aby wykonać to zadanie, posłuchaj klipu znajdującego się poniżej, lecz postaraj się nie 

spoglądać na ekran w czasie odsłuchu). 

      https://www.youtube.com/watch?v=WV63aVMnyMA 

4. Circle these instruments that we spoke about in today’s lesson. Then colour the 

picture. (Otocz pętlą te instrumenty, które poznaliśmy w czasie dzisiejszej lekcji. 

Następnie pokoloruj obrazek.) Uwaga! Proszę nie sugerować się poleceniem 

zawartym na karcie pracy.  

mailto:milenaszczepaniak6@gmail.com
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5. Listen to the song and try to show instruments. Posłuchaj piosenki i naśladuj granie 

na poszczególnych instrumentach. Ćwicz śpiewanie piosenki przez cały tydzień.  

https://m.youtube.com/watch?v=at4CYbW9OgE 

 

6. What is it? Obejrzyj filmik i odgadnij nazwy instrumentów.  

https://m.youtube.com/watch?v=-kgpy-m9B6s&t=29s 

 

 

Zajęcia dla grupy: Biedronki 

Temat: Teatr. 

1. Lekcja online: https://youtu.be/PNVhkh2S--c  

2. Vocabulary (słownictwo- wymowa znajduje się w lekcji online): 

THEATRE – TEATR 

AUDIENCE – WIDOWNIA 

SCENE/STAGE – SCENA 

ACTOR – AKTOR 

ACTRESS - AKTORKA 

3. Film edukacyjny o teatrze „The Globe”: https://www.youtube.com/watch?v=F-
EuwVgM2ts 

3. Piosenka „Open, close”: 
https://www.youtube.com/watch?v=E_VcSQn73do&list=LLQa2PmWaLpTn8n-
S6FKzfHw&index=91&t=0s 

 

Zajęcia dla grup: Rybki, Koziołeczki, Jeżyki, Żabki 

Temat: Mój wymarzony zawód. 

1. Lekcja online: https://youtu.be/-z_hYVU6aac  

2. Vocabulary (słownictwo-wymowa znajduje się w lekcji online): 

TEACHER – NAUCZYCIEL 

POLICE OFFICER – POLICJANT 

NURSE – PIELĘGNIARKA 

https://m.youtube.com/watch?v=at4CYbW9OgE
https://m.youtube.com/watch?v=-kgpy-m9B6s&t=29s
https://youtu.be/PNVhkh2S--c
https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts
https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts
https://www.youtube.com/watch?v=E_VcSQn73do&list=LLQa2PmWaLpTn8n-S6FKzfHw&index=91&t=0s
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DOCTOR – LEKARZ 

MINER – GÓRNIK  

FIREFIGHTER – STRAŻAK 

FARMER - ROLNIK 

3. Piosenka utrwalająca części ciała „Open, close”. Zaśpiewaj piosenkę i postaraj się 

wskazać występujące w piosence części ciała. Link: https://youtu.be/E_VcSQn73do  

4. Praca plastyczna „Jobs”. Wybierz jeden z poniższych obrazków przedstawiających 

dane zawody i pokoloruj swój ulubiony.  

 

https://youtu.be/E_VcSQn73do


 

 



 


