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Dzień dobry!

Zapraszam na zajęcia języka angielskiego.

3 i 4 – latki

Temat: Weather – pogoda.

 Obejrzyjcie historyjkę Funny Picnic for Children

https://www.youtube.com/watch?v=TCV3weRQDDg
Odpowiedzcie na pytania:
- Jakie smakołyki przygotował Steve na piknik?
- Co zaczęło się dziać z pogodą?
- Co zrobiła Maggie, żeby pomóc Steve’owi?
- Czy piknik się udał?

 Posłuchajcie piosenki How’s the Weather?

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
 Wykonajcie kartę pracy, załącznik nr1. Narysujcie słoneczko po śladzie i pokolorujcie.

5 – latki
Temat: Farm animals – zwierzęta na wsi. 

 Poćwiczcie  poprawną  wymowę  angielskich  nazw  zwierząt  z  Picture  Dictionary

(klikając w obrazki usłyszycie wymowę). Powtarzajcie wszystkie słowa.
https://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

 Obejrzyjcie historyjkę On the Farm. What is it?
https://www.youtube.com/watch?v=rKhrEh5rWLE

 Wykonajcie  kartę  pracy  Kolorowy  Start  Język  Angielski  nr  37.  Otoczcie  pętlą

zwierzęta mieszkające na wsi. Ile jest zwierząt egzotycznych, a ile tych mieszkających
na wsi?

6 – latki
Temat: Na wsi.

 Zalogujcie  się  się  na  portalu  English  Play  Box  3  https://englishplaybox.pl/ i

obejrzyjcie historyjkę o Mabel ( Lekcja 3, Picture Story).
 Otwórzcie  Playbooki  na  str.  69.  Wykonajcie  mini  książeczki.  Wypchnijcie

poszczególne obrazki, a następnie złóżcie je wzdłuż wyznaczonej linii.
 Włączcie  jeszcze  raz  nagranie  historyjki  i  podczas  słuchania  śledźcie  obrazki  w

Waszych mini książeczkach. 
 Nauczcie się na pamięć rymowanki  Baby Animals. Nagranie rymowanki znajdziecie

na Waszych płytach CD Playbox 3.
1. Baby animals on the farm.

They are very sweet.

https://www.youtube.com/watch?v=TCV3weRQDDg
https://englishplaybox.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=rKhrEh5rWLE
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Here’s a sheep with her baby lamb,
It is fast asleep.

2. Baby animals on the farm.
They are very sweet.

Here’s a cow with her baby calf,
It is fast asleep.

3. Baby animals on the farm.
They are very sweet.

Here’s a duck with her baby duckling,
It is fast asleep.

4. Baby animals on the farm.
They are very sweet.

Here’s a chicken with her baby chick,
It is fast asleep.

To wszystko na dziś. Do widzenia!



Załącznik nr 1. 


