
10.06.2020 ANGIELSKI 5-6 latki (Grupa III, IV i V) 
 

 

Drodzy Rodzice! Kochane Przedszkolaki! 

 

Na nasze wielkie szczęście wyjście do parku jest już możliwe. 

Zapraszam wszystkie dzieci do obejrzenia filmiku o parku, o który 

dba wspaniały opiekun Percy.  
 

 

1. PERCY’S PARK 

 

Percy the Park Keeper - The Animals of Percy's Park – kanał You Tube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zSLmY-6GViw 

 

 

2. Piosenka: Put On Your Shoes  

 

(Cel: utrwalenie poznanego słownictwa) 

 

Coraz więcej rodziców chodzi już do pracy. Coraz więcej dzieci wychodzi 

codziennie do przedszkola.  

 

Do posłuchania zatem piosenka, dzięki której dzieci będą mogły poznać lub 

przypomnieć sobie nazwy wybranych ubrań.  

 

Może tylko przygotowując się do wyjścia w najbliższym czasie warto zamienić 

czapkę (hat) na czapkę z daszkiem (cap)  

 

Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids – kanał You Tube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

 

3. Utrwalenie (Revision Exercise) 

 

(Cel: utrwalenie poznanego wcześniej słownictwa) 

 

W czasie naszych zajęć dzieci poznały sporo słówek. Część z nich z pewnością 

„uciekła” z powodu specyfiki naszej pracy w obecnych warunkach. Proponuję 

dzisiaj wykonać z dziećmi ćwiczenie, które będzie polegało na przypominaniu 

słówek według określonego „klucza”. Jeśli 5 słówek to zbyt dużo to zacznijmy 

https://www.youtube.com/watch?v=zSLmY-6GViw
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU


zabawę od 1 lub 2. Poniżej podaję przykłady, ale oczywiście to nie znaczy, że 

dziecko koniecznie musi przypomnieć sobie właśnie te słowa  

 

Przykłady: 

 

5 things that are red: apple, strawberry, ladybird, flower, red crayon,  

 

5 things that are green: tree, leaf, caterpillar, grasshopper, grass, broccoli, plant 

 

5 things that are sweet: ice cream, cake, muffin, banana, fruit, apple, chocolate, 

sweets 

  

5 things that are small: baby, mouse, rabbit, small ball, chicks, marbles 
 

 

 

 
 

 

 

 
Pomysł na to ćwiczenie oraz obrazki pochodzą ze strony twinkl.co2.  

 

 

4. Powrórzenie dni tygodnia (Days of the week – revision) 

 

(Cel: powtórzenie i utrwalenie  poznanych dni tygodnia) 

 

Gorąco zachęcam dzieci do wykonania ćwiczeń (TYLKO 1 i 3) do których 

prowadzi poniższy link. Podobne ćwiczenie jak 1 robiliśmy na zajęciach jeszcze 

spotykając się w przedszkolu. Mam nadzieję, że wersja interaktywna spodoba 

się dzieciom.  

 



https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Languag

e_(ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the_week_yy337tf 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the_week_yy337tf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the_week_yy337tf

