
Zajęcia j. angielski 5.05.2020 r. - 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. Vocabulary (słownictwo): 

GREEN – ZIELONY 

BLUE – NIEBIESKI 

PLANET – PLANETA 

PLASTIC BIN – KOSZ NA ODPADY PLASTIKOWE 

PAPER BIN – KOSZ NA ODPADY PAPIEROWE 

GLASS BIN – KOSZ NA ODPADY SZKLANE 

UNSORTED – KOSZ NA ODPADY KOMUNALNE 

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

S6FKzfHw&index=3&t=44s 

3. Zabawa językowa „Bottle”. 

Do przeprowadzenia zabawy będzie potrzebna plastikowa butelka oraz obrazki i 

przedmioty: obrazek Ziemii (planet), przedmiot w kolorze zielonym (green), przedmiot w 

kolorze niebieskim (blue), obrazek kosza na odpady plastikowe, papierowe, szklane i 

komunalne. Wszystkie obrazki oraz dwa przedmioty w danych kolorach rozkładamy w 

okręgu na dywanie. Na środku kładziemy butelkę. Dziecko kręci butelką i próbuje nazwać 

po angielsku przedmiot lub kolor, który wskazała butelka. Zabawę można powtarzać 

przez cały tydzień. 

        4.   Zabawa ruchowa “Sort the rubbish”.  

Potrzebne będą: kartki w kolorze niebieskim, żółtym i    zielonym oraz plastikowa i szklana 

butelka, stare gazety. Rozkładamy kartki oraz śmieci na podłodze, a dziecko segreguje 

odpady, dopasowując je do odpowiednich kolorów i nazywa kolory (żółty - yellow, niebieski - 

blue, zielony - green).  

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

1. Vocabulary (słownictwo): 

POLAND – POLSKA 

EMBLEM – GODŁO 

ANTHEM – HYMN 

FLAG – FLAGA 

WHITE – BIAŁY 

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


RED – CZERWONY 

COUNTRY – KRAJ 

EUROPE – EUROPA 

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

S6FKzfHw&index=3&t=44s 

3. Zabawa językowa „Touch Red, Touch White”. 

Zabawa utrwalająca kolory polskiej flagi. Potrzebne będą: przedmioty codziennego 
użytku w różnych kolorach. To prosta gra na poznanie kolorów. Mówimy “touch’” i 
podajemy konkretny kolor (np. “red”) a zadaniem dziecka jest znalezienie przedmiotu w 
wymienionym przez nas kolorze. Zabawę możemy modyfikować w dowolny sposób 
używając innych kategorii, np. kształtów (np. “touch something round”) lub części ciała 
(np. “touch your belly”). 

Zadania dla grupy: Jeżyki. 

1. Practice the vocabulary (przećwicz poniższe zwroty związane z teatrem. W celu 

przypomnienia wymowy możesz powrócić do lekcji online z dnia poprzedniego). 

THEATER – TEATR 

ACTOR – AKTOR 

ACTRESS – AKTORKA 

SCENE/STAGE – SCENA 

AUDIENCE – WIDOWNIA 

TICKET – BILET 

2. Propozycja pracy plastycznej: 

Draw your ideal Theater. You can use any technique.  

(Narysuj swój wymarzony teatr. Możesz posłużyć się dowolną techniką plastyczną.) 

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

S6FKzfHw&index=3&t=44s 
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