
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 . Będzie potrzebny obrazek przedstawiający wiosnę (drzewo, liście, 

trawa). 

 

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M (starsze grupy) 

 

2. Prezentujemy kartę przedstawiającą wiosnę: 

This is spring (To jest wiosna). tree (drzewo), flowers (kwiaty), grass (trawa), leaf (liść), 

leaves (liście), rainbow (tęcza).  

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 wiosnę i zadajemy pytanie: What’s 

that/ What season is this? (co to jest?/jaka to pora roku?) Dziecko odpowiada, bądź podejmuje 

próbę udzielenia odpowiedzi: Spring/This is spring (Wiosna./To jest wiosna.). Gdy usłyszymy 

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

(Świetnie!/Dobrze!/Dobra robota!).  

3. Odsłuchujemy piosenki (dot. Wiosny, kwiatów oraz kolorów). Osłuchujemy dziecko z 

wymową w języku angielskim, poprzez piosenki. 

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

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

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

według kreatywności rodziców, przedmioty związane z tematem (źdźbło trawy, kwiatek,  

liść). Rozkładamy przedmioty przed dzieckiem, nazywamy je w języku angielskim, prosimy 

dziecko o zamknięcie oczu 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).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY
https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA


5. https://pl.pinterest.com/pin/571957221410581553/ 

Na tej stronie można pobrać, wydrukować i wyciąć elementy do gry DOOBLE. 

Rozdajemy karty dla wszystkich graczy, zostawiamy na środku jedną, znajdujemy identyczne 

symbole na dwóch kartach (ten sam kształt, kolor, jedynie wielkość może się różnić). 

Pierwszy gracz, który znajdzie właściwy symbol głośno go nazywa i kładzie kartę. Wygrywa 

ten kto pozbędzie się jak najszybciej wszystkich kart. 

 

5. Pożegnanie piosenką, którą dzieci uwielbiają i znają: 

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

 

https://pl.pinterest.com/pin/571957221410581553/
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

