
Zajęcia j. angielski 19.05.2020r. 

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. Vocabulary (słownictwo – wymowę można znaleźć w lekcji online): 

PIANO – FORTEPIAN 
CELLO – WIOLONCZELA 
GUITAR – GITARA 
DRUMS – PERKUSJA 
VIOLIN – SKRZYPCE 
FLUTE – FLET 
BASS – GITARA BASOWA 

2. Propozycja gry dydaktycznej „Puzzle”. 

Wydrukuj obrazek przedstawiający twój ulubiony instrument muzyczny. Następnie potnij 

obrazek na kawałki o różnej wielkości. Spróbuj ułożyć z nich puzzle. Jeśli chcesz, 

możesz zwiększać poziom trudności: im mniejsze kawałki tym trudniejsze puzzle. Na 

sam koniec spróbuj nazwać ten instrument w języku angielskim.  

3. Zabawa językowa utrwalająca kolory oraz liczebniki. 

Wybierz kolor, który najbardziej lubisz. Nazwij go w języku angielskim. W czasie 30 sekund 

(można odmierzać stoperem) spróbuj dotknąć jak największej liczby przedmiotów w 

danym kolorze. Policz po angielsku ile przedmiotów udało ci się odnaleźć. Następnie 

zmień kolor i zagraj jeszcze raz. 

4. Posłuchaj wierszyka i zgadnij, o jaki instrument chodzi.  

https://m.youtube.com/watch?v=tQ1D-utRiPw 

 

Zajęcia dla grupy: Biedronki 

Temat: Teatr. 

1. Vocabulary (słownictwo – wymowę można znaleźć w lekcji online): 

THEATRE – TEATR 
AUDIENCE – WIDOWNIA 
SCENE/STAGE – SCENA 
ACTOR – AKTOR 
ACTRESS – AKTORKA 

2. Draw your ideal Theater. You can use any technique. (Narysuj swój wymarzony teatr. 

Możesz posłużyć się dowolną techniką plastyczną.) 

3. Propozycja zabawy językowej „Guess, who I am? – zgadnij, kim jestem?”  z 

wykorzystaniem postaci z baśni Disneya. 

mailto:milenaszczepaniak6@gmail.com
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Wytnij poniższe postaci. Następnie rozłóż obrazki na dywanie i posłuchaj opisu postaci. 

Spróbuj zgadnąć, o którym bohaterze mowa. (opisy postaci zostaną umieszczone 

poniżej w wersji angielskiej oraz polskiej.) 

Opisy postaci:  

Mickey Mouse (Myszka Miki) – I have two beautiful black ears. My favourite color is red, 

that is why I have trousers in this color. My shoes are yellow and big and my gloves are 

white. I am always smiling. (Mam dwa piękne czarne uszka. Moim ulubiomym kolorem jest 

czerwony, dlatego noszę spodnie w tym kolorze. Moje buty są żółte i duże, a moje rękawiczki 

białe. Zawsze się uśmiecham). 

Little Mermaid (Mała Syrenka) – I love swimming. I live under water. I have long red hair 

and beautiful tail.  I find fork very useful. You can use it as a hairbrush. (Uwielbiam pływać. 

Mieszkam pod wodą. Mam długie czerwone włosy i piękny ogon. Uważam widelec za bardzo 

przydatny. Można czesać nim włosy). 

Cinderella (Kopciuszek) – I have two stepsisters. I work hard in my house. I lost a slipper at 

midnight. I hope that prince will find me. (Mam dwie przyrodnie siostry. Cieżko pracuje w 

moim domu. Zgubiłam pantofelek o północy. Mam nadzieje, że książę mnie odnajdzie.) 

Tinkerbell (Dzwoneczek) – I can fly. I am a little fairy who helps Peter Pan in his journeys. I 

can make other people fly with my magic dust. (Potrafię latać. Jestem małą wróżką, która 

pomaga Piotrusiowi w jego podróżach. Mogę sprawić, aby inni ludzie latali używając 

magicznego pyłu.) 

 

 

 



 

Zajęcia dla grup: Rybki, Koziołeczki, Jeżyki, Żabki 

Temat: Mój wymarzony zawód. 

1. Vocabulary (słownictwo – wymowę można znaleźć w lekcji online): 

TEACHER – NAUCZYCIEL 

POLICE OFFICER – POLICJANT 

NURSE – PIELĘGNIARKA 

DOCTOR – LEKARZ 

MINER – GÓRNIK  

FIREFIGHTER – STRAŻAK 

FARMER – ROLNIK 

2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Head, shoulders, knees and toes”. Zaśpiewaj piosenkę i 

spróbuj pokazać dane części ciała. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=TSdeIhmv6v0&list=LLQa2PmWaLpTn8n-

S6FKzfHw&index=109&t=2s 

3. Propozycja gry dydaktycznej „Domino” – dopasowywanie zawodów do ich 

atrybutów. Wytnij poniższe obrazki i nazwy zawodów i spróbuj dopasować 

przedmioty do odpowiedniego zawodu. 

FIREFIGHTER  MINER  NURSE  POLICE OFFICER  TEACHER  

DOCTOR 
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