
Zajęcia j. angielski 4.05.2020r. – zadania dla wszystkich grup znajdują się w tym pliku, lecz 

są rozdzielone tematami. Proszę odszukać zadania dla swojej grupy. 

Zadania dla grup: Kaczuszki, Kotki, Tygryski. 

1. Lekcja online – aby obejrzeć lekcję o ekologii można wrócić do zajęć z dnia 

20.04.2020r., lecz nie wykonywać już zadań, które są tam omówione. Jedynie 

zapoznać się ze słownictwem. Link do tej lekcji znajduje się tu: 
https://youtu.be/E6a1PGaIL0k 

2. Vocabulary (słownictwo): 

GREEN – ZIELONY 

BLUE – NIEBIESKI 

PLANET – PLANETA 

ECOLOGY – EKOLOGIA 

PLASTIC BIN – KOSZ NA ODPADY PLASTIKOWE 

PAPER BIN – KOSZ NA ODPADY PAPIEROWE 

3. Piosenka „Five Little Monkeys”.  

https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0&list=LLQa2PmWaLpTn8n-

S6FKzfHw&index=3&t=44s 

      Proszę przesłuchać nową piosenkę z uwagą. 

4. Propozycja pracy plastycznej „Continents”. 

Colour the planet in right colours: blue and green. You can also colour the children. With 

your parents help you can try to fill in the gaps in text. (Pokoloruj ziemię na 

odpowiadające jej kolory niebieski – woda, zielony – ląd. Możesz także pokolorować 

dzieci różnych narodowości. Jeśli chcesz, z pomocą rodzica, możecie uzupełnić luki w 

tekście, lecz nie jest to obowiązkowe.) 

Kolorowanka znajduje się poniżej. 

5. Zabawa „What’s missing”? - https://www.youtube.com/watch?v=BjloP_tFIoM 

Zabawę można powtarzać przez cały tydzień w ramach utrwalenia słownictwa. 

https://youtu.be/E6a1PGaIL0k
https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0&list=LLQa2PmWaLpTn8n-S6FKzfHw&index=3&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0&list=LLQa2PmWaLpTn8n-S6FKzfHw&index=3&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=BjloP_tFIoM


 



Zadania dla grup: Rybki, Żabki, Koziołeczki, Biedronki. 

1. Lekcja online – aby obejrzeć lekcję o ojczyźnie można wrócić do zajęć z dnia 

27.04.2020r., lecz nie wykonywać już zadań, które są tam omówione. Jedynie 

zapoznać się ze słownictwem lub je przypomnieć, jeśli lekcja była już przez dziecko 

oglądana. Link do lekcji znajduje się tu: https://youtu.be/913WoPJZ6Jw 

2. Vocabulary (słownictwo): 

POLAND – POLSKA 

EMBLEM – GODŁO 

ANTHEM – HYMN 

FLAG – FLAGA 

WHITE – BIAŁY 

RED – CZERWONY 

COUNTRY – KRAJ 

EUROPE – EUROPA 

3. Piosenka „Five Little Monkeys”: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0&list=LLQa2PmWaLpTn8n-

S6FKzfHw&index=3&t=44s 

Proszę zapoznać się z nową piosenką. 

4. Uzupełnianie historyjki „My Country” odpowiednimi informacjami. 

Karta znajduje się poniżej.  

https://youtu.be/913WoPJZ6Jw
https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0&list=LLQa2PmWaLpTn8n-S6FKzfHw&index=3&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0&list=LLQa2PmWaLpTn8n-S6FKzfHw&index=3&t=44s


 



Zadania dla grupy: Jeżyki. 

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

2. Film edukacyjny o teatrze „The Globe”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts 

3. Piosenka „Five Little Monkeys”: 
https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0&list=LLQa2PmWaLpTn8n-

S6FKzfHw&index=3&t=44s 

Proszę odsłuchać nową piosenkę. 

https://youtu.be/PNVhkh2S--c
https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts
https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0&list=LLQa2PmWaLpTn8n-S6FKzfHw&index=3&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0&list=LLQa2PmWaLpTn8n-S6FKzfHw&index=3&t=44s

