
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 jedzenie, elementy związane z pogodą, ubrania oraz obrazki z emocjami, 

mogą być wycięte z gazety lub wydrukowane. 

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 

picnic-piknik, 

apple-jabłka, 

cheese-ser,  

sandwich-kanpka, 

 wate-woda, 

 biscuits-herbatniki, 

 orange juice-sok pomarańczowy,   

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1bXvUv

XqOs 

 

 

 

picnic-piknik, 

apple-jabłka, 

cheese-ser,  

sandwich-kanpka, 

 wate-woda, 

sald-sałata, 

chicken-kurczak 

 biscuits-herbatniki, 

 orange juice-sok pomarańczowy,   

cake-ciasto, 

board game-gra planszowa, 

sunglasses-okulary przeciwsłoneczne, 

woods-drewno 

beautiful day- piękny dzień 

Go on picnic!- Chodźmy na piknik! 

https://www.youtube.com/watch?v=d1bXvUv

XqOs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1WNxXjS

TQWo 
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weather-pogoda 

 cloud-chmura 

 cold-zimno 

 hot-gorąco 

 rain-deszcz 

 rainbow-tęcza 

 snow-śnieg 

 storm-burza 

 sun-słońce 

wind-wiatr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRD

d9Hew 

 

 

GRA ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/weatherPicture

Test.htm 

 

 

 

 

weather-pogoda 

 cloud-chmura 

 cold-zimno 

 frost-mróz 

 hail-grad 

 hot-gorąco 

 rain-deszcz 

 rainbow-tęcza 

 snow-śnieg 

 storm-burza 

 sun-słońce 

 warm-ciepło 

wind-wiatr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRD

d9Hew 

 

 

GRA ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/weatherDiction

ary.htm 

https://www.anglomaniacy.pl/weatherPicture

Test.htm 
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Mother’s Day- dzień matki, 

Happy Mother’s Day- Wesołego dnia matki, 

gift- prezent, 

I love you mummy- kocham Cię mamusiu, 

 

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

1mrXo 

 

 

 

clothes-ubrania 

 cap-czapka z daszkiem, 

 dress-sukienka, 

 jacket-kurtka, 

 scarf-szalik, 

 shoes-buty 

 skit-spódniczka, 

 socks-skarpetki, 

 trousers-spodnie, 

 

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

jBfb33_KHU 

 

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

vgx70 

 

GRA ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/clothesDictiona

ry.htm 

Mother’s Day- dzień matki, 

Happy Mother’s Day- Wesołego dnia matki, 

gift- prezent, 

I love you mummy- kocham Cię mamusiu, 

 

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

1mrXo 

 

 

 

clothes-ubrania 

blouse-bluza, 

 cap-czapka z daszkiem, 

 coat-płaszcz, 

 dress-sukienka, 

 jacket-kurtka, 

 szarf-szalik, 

 shirt-koszula, 

 shoes-buty 

 skit-spódniczka, 

 socks-skarpetki, 

 sweater-sweter, 

 trousers-spodnie, 

 

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

jBfb33_KHU 

 

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

vgx70 
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https://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureT

est.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/clothesDictiona

ry.htm 

https://www.anglomaniacy.pl/clothesMatchin

g.htm 

https://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureT

est.htm 

 angry-zły, 

 happy-szczęśliwy, 

 sad-smutny, 

 scared-przestraszony, 

 sleepy-śpiący, 

 surprised-zaskoczony, 

worried-zmartwiony, 

 

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

E_w8 

 

GRY ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/feelingsPicture

Test.htm 

 

 

 

 

 

 

angry-zły, 

 bored-znudzony, 

 happy-szczęśliwy, 

 sad-smutny, 

 scared-przestraszony, 

 shy-nieśmiały, 

 sleepy-śpiący, 

 surprised-zaskoczony, 

 tired-zmęczony, 

worried-zmartwiony 

 

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

E_w8 

 

GRY ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/feelingsDiction

ary.htm 

https://www.anglomaniacy.pl/feelingsPicture

Test.htm 

 

 

 

2. Prezentujemy karty przedstawiające sporty, kwiaty lub insekty: 

This is a cap..- To jest czapka z daszkiem.  

This is Sun.- To jest słońce. 

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).  
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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 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 

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. Do każdego tematu, z wyjątkiem Dnia Matki, dołączone są linki do gier online. 

Serdecznie polecam, aby z nich skorzystać, ponieważ jest to dobry sposób na utrwalenie 

poznanego słownictwa. 

 

5.  Pożegnanie piosenką, którą dzieci uwielbiają i znają: 

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