
JĘZYK ANGIELSKI 
- przygotowała Katarzyna Datta 

 

23.03.2020 

 

1. Na początek zachęcam do zaśpiewania wraz z pokazywaniem naszej piosenki na powitanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

2. W celu powtórzenia zagadnienia „feelings/emotions” można stworzyć, dowolną techniką, ilustrację (jedną 

lub więcej) związaną z uczuciami, które się w tej piosence pojawiają.  (zachęcam do przesłania zdjęć lub 

skanów wykonanej pracy na mój adres mailowy: katarzynadatta@wp.pl) Chętnie spojrzę na pracę dzieci, 

brakuje mi ich twórczości   

 I’m good. 

 I’m great. 

 I’m wonderful. 

 I’m tired. 

 I’m hungry. 

 I’m not so good. 

3. Na zakończenie proponuję trochę się poruszać śpiewając piosenkę „If you’re happy”  

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

30.03.2020 

1. Na dobry początek zachęcam do tańca i śpiewu znanej nam już piosenki „Head, shoulders, knees and 

toes”. 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

2. Face- na końcu pliku w załącznikach znajduje się twarz z elementami do wycięcia.(Załącznik 1) Trzeba 

wyciąć części twarzy i przykleić je we właściwe miejsca. Planszę można wykorzystać do wskazywania i 

nazywania wskazywanych elementów. Dodatkowo można pokolorować twarz. (Pracę można wykonać 

samemu lub z pomocą rodzica w razie potrzeby) 

3. W linku poniżej znajdziecie państwo czytaną przeze mnie książkę „George catches a cold”. 

Historia zapewne dzieciom znana w wersji filmu animowanego- o przygodach świnki Peppy- a w tej części, 

o przeziębieniu jej brata George’a. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi choć na chwilę poczujemy się 

tak jakbyśmy byli razem na zajęciach z języka angielskiego  

https://katarzynadatta.pl/lesson/george-catches-a-cold 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
mailto:katarzynadatta@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
https://katarzynadatta.pl/lesson/george-catches-a-cold


3. Kolejnym zadaniem do wykonania, to wysłuchanie nowej piosenki, o baaardzo ważnym przekazie  

 „Wash your hands” 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

4. Super ważnym zadaniem specjalnym jest dokładne umycie rąk podczas podśpiewywania nowopoznanej 

piosenki!   

06.04.2020 

1. W celu osłuchania się z językiem i rozumienia słownictwa z kontekstu, proponuję obejrzeć bajkę z serii 

Peppa Pig ’Easter Bunny’ 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

2. Easter Eggs Hunt- Popularna zabawa w poszukiwanie jajek. Do zabawy będziemy potrzebować kolorowe 

jajka Można je wydrukować (Załącznik 2) lub zrobić samemu. Jeśli chcemy zrobić własne jajka na 

początku musimy narysować jajka wielkości maksymalnie kartki A5 (ale też nie za małe) i każde wypełnić 

innym kolorem (dodatkowo możemy dać dziecku koszyk, aby miało gdzie wkładać znalezione jajka). 

Następnie rozłożyć je w pomieszczeniu na podłodze lub ukryć je w różne dostępne dla dziecka miejsca, 

żeby miało więcej frajdy podczas poszukiwania   

wariant I: Dziecko podaje kolor w języku angielskim podnosząc dane jajko. Używając krótkiej konstrukcji 

w postaci zdania:  

np. ‘It’s blue!’ , ‘It’s pink!’  

wariant II: Dziecko podnosi jajko w kolorze podanym przez drugą osobę rodzica/ rodzeństwo  

3.  Z podanego niżej wzoru wycinamy każdy kwadrat z literą. Bierzemy kolorową kartkę, najlepiej 

techniczną i przyklejamy wycięte wcześniej kwadraty z literami w odpowiedniej kolejności tworząc napis 

‘HAPPY EASTER’ (tł. Wesołych Świąt Wielkanocnych).  Następnie tworzymy kartkę świąteczną według 

własnego pomysłu. 

H A P P Y  

E A S T E R 
 

4. Na końcu zamieściłam ‘Easter Flashcards’- słownictwo związane ze Świętami Wielkanocnymi. 

Zachęcam do wspólnego rodzinnego wymyślania zastosowań tych kart- może jakaś gra lub wykorzystanie 

tych kart w pracy plastycznej, jestem ciekawa tego, co wymyślicie i chętnie się z tym zapoznam, pomysły 

można przesłać na wcześniej podanego maila (katarzynadatta@wp.pl) .  Do czego można takie karty 

wykorzystać? Pozostawiam to waszej kreatywności! 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 2 

RED                                     YELLOW 

 

                     BLUE      GREEN 

 

 



    PINK       PURPLE 

 

 

         BLACK         BROWN 

 

 

 



EASTER FLASHCARDS 

 

 



 

 

 


