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Język angielski

dla dzieci 4 i 5-letnich

(zabawy do wyboru na poszczególne dni)
Przywitajmy się

Piosenką What’s your name

https://www.youtube.com/watch?v=yqlbn_nI2w
8

A. LICZBY

1.Wytnik obrazek poniżej, rozetnij ludziki i naklej
od tyłu na słomkę lub patyczek od lodów (tak jak
na wzorze poniżej)

https://www.youtube.com/watch?v=yqlbn_nI2w8
https://www.youtube.com/watch?v=yqlbn_nI2w8
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2.Włącz piosenkę:

https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g

i ułóż ludziki tak jak w piosence. Śpiewaj i dotykaj
paluszkiem według kolejności w jakiej występują.
Potem możesz zrobić z nich teatrzyk dla mamy
i taty! To będzie świetna zabawa!

2.Pokoloruj kartę pracy mówiąc liczby po
angielsku

https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g
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B.KOLORY

1.Zaśpiewaj piosenkę

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

2.Pokoloruj tęczę. Zrób ją taką samą jak
w piosence. Może umiesz już nazwać te wszystkie
kolory? Spróbuj i zaśpiewaj kolorując!

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
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C.KSZTAŁTY

1.Nazwij kształty i pokoloruj wg wzoru
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2.Utrwal nazwy kształtów po angielsku podczas
zabawy z piosenką

https://www.youtube.com/watch?v=WTeqUejf3D
0

D.RODZINA

1.Zaśpiewaj piosenkę i zapytaj mamę, tatę, babcię,
dziadka, rodzeństwo CO LUBIĄ ROBIĆ
NAJBARDZIEJ?

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13T
Co

2.Pobawcie się w RODZINNE MEMORY

Wystarczy wydrukować 2x planszę, wyciąć
i ….GOTOWE!

https://www.youtube.com/watch?v=WTeqUejf3D0
https://www.youtube.com/watch?v=WTeqUejf3D0
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo


9



10

3.Wytnij kostkę, sklej i pobaw się! Jeśli wypadnie
na obrazek pokazujący mamę, zrób jej minę, chodź
jak ona i powiedź jej coś miłego! Przekaż kostkę
komuś innemu i zaproponuj wspólną zabawę. Oj
będzie wesoło!!
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E. TWARZ- części ciała

1.Zaśpiewaj piosenkę,

https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuv
ws

2.Wykonaj wesołą twarz, możesz użyć elementów
poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
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F.UBRANIA

1.Przynieś z szafy :

-koszulkę

-spodnie

-koszulę zapinaną na guziczki

-skarpetki

-kapcie/ buty

-kurtkę

Ułóż na kanapie i posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg

pokazuj każdą z rzeczy o której śpiewa chłopiec,
możesz spróbować je zakładać i zapinać.
Trzymamy kciuki zwłaszcza za ubieranie koszuli
z guziczkami! POWODZENIA

2. Wydrukuj, wytnij po linii obrazki, pięknie
pokoloruj, możesz ozdobić elementy ubrań
wstążkami/ brokatem i wymyślaj jak najwięcej
postaci. Licz, ile kombinacji potrafisz zrobić.

Licz po angielsku!

https://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg
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G.ZABAWKI

1.Zaśpiewaj piosenkę:

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

2.Pokoloruj te zabawki które umiesz nazwać

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E
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3.Narysuj swoją ulubiona zabawkę.

Wiesz jak nazywa się po angielsku?
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My favourite toy

AUTHOR:…………………………
………………………………………
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H.ZWIERZĘTA

1.Usiądź wygodnie, zamknij oczy i postaraj się
odgadnąć odgłosy zwierząt.

https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc

2.Zaznacz na kartce i pokoloruj zwierzęta, które
usłyszałeś w piosence

https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc
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Świetnie Ci poszło,

na koniec pośpiewajmy razem!

If You’re Happy And You Know It

https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHM
Ss

oraz

Piosenkę na pożegnanie

BYE BYE SONG

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

oraz

BAAARDZOWAŻNA PIOSENKA

Wash your hands

(Umyj ręce!)

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3el
E

https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHMSs
https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHMSs
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

