
ANGIELSKI Z MAMĄ I TATĄ  

 

Szanowny Rodzicu, 

 

W związku z zarządzeniem zdalnego nauczania, proszę o Państwa pomoc w opanowaniu 

materiału z języka angielskiego. Zachęcam do witania się z dzieckiem przed rozpoczęciem 

nauki słowami: Good Morning lub Hello, natomiast po zakończeniu żegnamy się słowami 

Bye, bye lub Goodbye. Proszę, aby na początku powtórzyć poprzedni materiał, powtórzyć 

jedną z zabaw oraz zaśpiewać piosenkę. Tym razem na zajęcia potrzebne będą obrazki 

przedstawiające sporty, kwiaty oraz insekty, mogą być wycięte z gazety lub wydrukowane. 

Do tematyki sportowej na końcu dołączona jest karta pracy. 

Dodatkowo załączony link do stworzenia DOMINO o tematyce insektów. 

1. Witamy się piosenką, poznaną przez dzieci: Hello, hello. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M (5-6-latki) 

 

3-4-latki 5-6-latki 

football (soccer)- piłka nożna, 

basketball-koszykówka, 

ride a bike-jazda rowerem, 

swimming-pływanie,  

running-bieganie, 

Do you like playing sports?- Czy  lubisz 

uprawiać sport? 

 Yes, I do- Tak, lubię. 

 

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

VF-djw 

 

 

 

Football (soccer)- piłka nożna, 

volleyball- piłka siatkowa 

basketball-koszykówka, 

ride a bike-jazda rowerem, 

swimming-pływanie,  

running-bieganie, 

ride a horse- jazda konna, 

tennis- gra w tenisa, 

diving- nurkowanie, 

skiing- jazda na nartach 

ice hockey- hokej na lodzie 

Do you like playing sports?- Czy  lubisz uprawiać 

sport? 

 Yes, I do- Tak, lubię. 

 

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

djw 

https://www.youtube.com/watch?v=tgUSHk6Ja

TY 
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GRA ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/sportMatching.ht

m 

 

fly-mucha, 

bee-pszczoła, 

butterfly-motyl, 

ladybug-biedronka,  

flowers-kwiaty,   

ant-mrówka, 

mosquito-komar 

 

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

WW23uU 

 

 

GRA ONLINE: 

https://www.happyclicks.net/memory-

games/memory_games_bugs.php 

 

 

 

 

fly-mucha, 

bee-pszczoła, 

butterfly-motyl, 

ladybug-biedronka,  

flowers-kwiaty,   

dragonfly- ważka, 

caterpillar- gąsienica, 

firefly- świetlik, 

ant-mrówka, 

grasshopper- konik polny, 

mosquito-komar 

 

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

23uU 

 

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

UAs 

 

GRA ONLINE: 

https://www.happyclicks.net/memory-

games/memory_games_bugs.php 

https://www.anglomaniacy.pl/insectsMatching.h

tm 
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daisy-stokrotka 

daffodil-żonkil 

crocus-krokus, 

tulp-tulipan, 

rose-róża 

 

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

PmUg_IQ 

 

 

daisy-stokrotka 

daffodil-żonkil 

bluebell- hiacynt 

crocus-krokus 

anemone-zawilec, 

rose-róża, 

sunflower- słonecznik, 

 

 

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

g_IQ 

https://www.youtube.com/watch?v=MY-O_dv-

GUs 

 

 

 

GRA ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/springFlowersMa

tching.htm 

 

 

 

2. Prezentujemy karty przedstawiające sporty, kwiaty lub insekty: 

This is a rose.- To jest róża.  

This is basketball.- To jest koszykówka. 

Następnie zadajemy pytania: What is this? Zależnie od poziomu zaawansowania dziecko 

odpowiada, bądź podejmuje próby udzielenia odpowiedzi: It is..... (w tym miejscu podaje 

słowo o którym mowa).  

Następnie odnosimy się do obrazka przedstawiającego dany zwód i zadajemy pytanie:  

What’s that?- Co to jest?  

Dziecko odpowiada, bądź podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi jednym słowem np. doctor 

lub pełnym zdaniem..  

Gdy usłyszymy poprawną odpowiedź, nagradzamy słowami: Great!/Good!/Well done! Good 

Job! (Świetnie!/Dobrze!/Dobra robota!).  

 

3.  Do zabawy przydadzą się nam karty obrazkowe, przedstawiające omawiane słówka, bądź 

według kreatywności rodziców, przedmioty związane z tematem. Rozkładamy przedmioty 

przed dzieckiem, nazywamy je w języku angielskim, prosimy dziecko o zamknięcie oczu 
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zwrotem: Close your eyes. W tym momencie chowamy jedną z rzeczy i mówimy Open your 

eyes (otwórz oczy) What’s missing? (czego brakuje?) 

Dziecko udziela odpowiedzi, bądź podejmuje próby (możemy delikatnie nakierować dziecko, 

poprzez rozpoczęcie słowa – dotyczy grupy najmłodszych).  

 

4. Zabawa KALAMBURY.  

Przed rozpoczęciem gry należy spytać dziecko jak wykonuje się dany sport, poprosić, aby 

pokazało jak będzie wyglądała gra w tenisa, koszykówkę itd. 

Następnie na zmianę pokazywać te czynności tak, aby móc odgadnąć.  

 

5.  Pożegnanie piosenką, którą dzieci uwielbiają i znają: 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 
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