
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 zawody, mogą być wycięte z 

gazety lub wydrukowane (policjant, strażak, lekarz, nauczyciel) dla 5-6-latków dodatkowo 

pielęgniarka, kelner oraz farmer.  

Na kolejnych zajęciach można stopniowo dodawać słownictwo dotyczące czynności 

Dodatkowo można wprowadzić słownictwo związane z Wielkanocą.  

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 

policeman-policjant, 

 firefighter- strażak, 

 doctor-lekarz, 

teacher-nauczyciel. 

https://www.youtube.com/watch?v=RI6UT8

2cB_E 

 

policeman-policjant, 

 firefighter-strażak,  

doctor-lekarz,  

nurse- pielęgniarka,  

teacher-nauczyciel,  

waiter-kelner, 

 farmer- farmer. 

https://www.youtube.com/watch?v=RI6UT82c

B_E 

https://www.youtube.com/watch?v=9FAz6IIV

Dq0 

 

walk-iść, 

wash-myć, 

climb-wspinać się, 

swim-pływać,  

jump-skakać 

dance-tańczyć 

walk-iść,  

wash- myć,  

climb-wspinać się, 

 swim-pływać,  

jump-skakać 

dance-tańczyć 
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https://www.youtube.com/watch?v=JRMAptl

BgTk 

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

EZwU 

 

hop-skakać,  

roll- tarzać się, 

twirl- kręcić się. 

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

gTk 

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

ZwU 

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXv

gMZE 

Easter- Wielkanoc,  

Bible-Biblia, Easter egg-pisanka,  

Easter bunny-króliczek wielkanocny, 

 Easter basket-koszyczek wielkanocny, 

 chick-kurczak. 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7Li

Yrc 

 

Easter-Wielkanoc,  

Bible-Biblia, Easter egg-pisanka,  

Easter bunny-króliczek wielkanocny, 

 Easter basket-koszyczek wielkanocny, 

 chick-kurczak. 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiY

rc 

 

 

 

2. Prezentujemy karty przedstawiające dany zawód i mówimy: 

This is policeman.- To jest policjant.  

This is firefighter.- To jest strażak. 

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:  

Who’s that?- Kto to jest?  

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

lub pełnym zdaniem This is a doctor. 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 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).  
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4. Zabawa KALAMBURY.  

Przed rozpoczęciem gry należy spytać dziecko czym zajmuje się dany zawód, poprosić, aby 

pokazało co robi policjant, strażak, lekarz 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 

 

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

