
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 wygląd człowieka (wysoki, niski, gruby, chudy), przyimki miejsca 

(flashcards są dodane jako załącznik) 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 

tall- wysoki 

short-niski 

fat-gruby 

slim-szczupły, 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2

C1wtJJsg 

 

 

 

tall- wysoki, 

short-niski, 

fat-gruby, 

slim-szczupły, 

chubby-pyzaty, 

thin-chudy 

moustache-wąsy, 

beard-broda(zarost), 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2C1wtJJsg 

 

in-w, 

on-na, 

under-pod, 

next to- obok, 

below-pod,  

over-nad, 

far-daleko, 

near-blisko, 

up-do góry, 

down- w dół, 

in-w, 

on-na, 

under-pod, 

next to- obok, 

below-pod,  

over-nad, 

far-daleko, 

near-blisko, 

up-do góry, 

down- w dół, 
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https://www.youtube.com/watch?v=DHb

4-CCif7U 

 

 

beside-obok , 

between-pomiędzy, 

behind-za, 

in front of-przed, 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U 

https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU&f

eature=emb_title 

Father’s Day- dzień ojca, 

Happy Father’s Day- Wesołego dnia 

ojca, 

gift- prezent, 

I love you daddy- kocham Cię tatusiu, 

 

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

2goLYSY 

    

Father’s Day- dzień ojca, 

Happy Father’s Day- Wesołego dnia ojca, 

gift- prezent, 

I love you daddy- kocham Cię tatusiu, 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzro2goLYSY 
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summer-lato, 

holiday- wakacje, 

beach-plaża, 

mountains-góry, 

ball-piłka, 

crab-krab, 

hat-kapelusz, 

sandcastle- zamek z piasku, 

shell-muszelka, 

Sun-słońce, 

sunglasses- okulary przeciwsłoneczne, 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i

9rxxuJM 

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

hiDqyibo 

 

 

 

GRA ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/summerDi

ctionary.htm 

https://www.anglomaniacy.pl/summerPic

tureTest.htm 

 

 

summer-lato, 

holiday- wakacje, 

beach-plaża, 

mountains-góry, 

ball-piłka, 

crab-krab, 

hat-kapelusz, 

hot-gorąco, 

ice carem-lody, 

sandcastle- zamek z piasku, 

shell-muszelka, 

Sun-słońce, 

sunflower-słonecznik, 

sunglasses- okulary przeciwsłoneczne, 

tent-namiot, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y 

 

GRA ONLINE: 

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

m 

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

tm 

https://www.anglomaniacy.pl/summerPictureTest.

htm 
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drink-pić, 

eat-jeść, 

read-czytać, 

 run-biegać, 

 sing-śpiewać, 

 sit-siedzieć, 

 sleep-spać, 

 smile- uśmiechać się,  

 think-myśleć, 

  

 

 

Karta pracy w załączniku. 

 

GRY ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/verbsDicti

onary.htm 

 

 

 

 

 

 

cry-płakać, 

 drink-pić, 

 eat-jeść, 

 read-czytać, 

 run-biegać, 

 sing-śpiewać, 

 sit-siedzieć, 

 sleep-spać, 

 smile- uśmiechać się,  

 talk-mówić, 

 think-myśleć, 

 write –pisać, 

Karta pracy w załączniku. 

 

GRY ONLINE: 

https://www.anglomaniacy.pl/verbsDictionary.htm 

https://www.anglomaniacy.pl/verbsMatching.htm 

 

 

 

2. Prezentujemy karty przedstawiające poznane słownictwo. 

This is a crab.- To jest krab  

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).  

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!).  
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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 Ojca, dołączone są linki do gier online. 

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

poznanego słownictwa. 

W załączniku również dołączone są flashcards oraz karta pracy do tematu o przyimkach 

miejsca oraz do czasowników. 

 

5.  Pożegnanie piosenką, którą dzieci uwielbiają i znają: 

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

 

 

 

 

Opracowała: 

Maniakowska Oliwia 
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