
Planet of spring - wiosna


Drodzy Rodzice i Opiekunowie,


przed nami temat o wiośnie. Poniżej zamieściłam materiały pomocne w realizacji 
tego tematu. Dalej utrwalamy słownictwo. W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać 
na adres e-mail: angielski.18@wp.pl 


Rada: Przy każdej nauce angielskiego na początku powtórzcie sobie piosenki. To 
jest pewien rodzaj rozgrzewki, który pomaga dziecku przestawić się na zabawę z 
językiem obcym. 

Z tego powodu zawsze zostawiam w swoich materiałach dział z piosenkami i 
słownictwem.


Życzę Wam udanej zabawy!


Wszystkie wykorzystane w opracowaniu materiały posiadają podane źródła i są przeznaczone 
wyłącznie do użytku domowego, w celu nauki. Proszę o nierozpowszechnianie tego opracowania. 
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 Na początek
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Powitanie 

„Hello!”


Kliknij!

„Jak się masz?” 

Hello, hello, how are you? 
x3


How are you today?

Pożegnanie 

Tic tock, tic tock,

look at the clock.


It’s the end of English time,

goodbye Play Box.

Liczenie 

Kliknij!

Trochę ruchu 

Kliknij!

Pokazywanka 

Kliknij!

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://youtu.be/WX8HmogNyCY
https://youtu.be/WX8HmogNyCY
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8


Słownictwo
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Słownictwo podstawowe: 

spring -> wiosna


flower -> kwiatek


bird -> ptak


bee -> pszczoła


sun -> słońce


butterfly -> motyl 
 
Słownictwo rozszerzone: 

kite -> latawiec


tulip -> tulipan


Piosenka 
wprowadzająca 

słownictwo


Kliknij!

Piosenka 

do tematu 


Kliknij!

https://youtu.be/QdBbBZkITxA
https://youtu.be/QdBbBZkITxA
https://youtu.be/V5Bs9xydba0
https://youtu.be/V5Bs9xydba0


Gry i zabaw
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„Kostka” - idealna gra do 
powtórki słownictwa. 
Możecie powtarzać na 
głos wylosowane obrazki, 
albo ustalić gesty i 
naśladować wyrzucone 
obrazki.



Karty prac


 z 5 6 Opracowała Paulina Ciszkowska

Pokoloruj według wzoru.



Historyjka obrazkowa


Tym razem przed nami książka z cyklu „Głośne czytanie - Read Aloud”.

 

Tytuł: „I see spring” by Charles Ghigna. Kliknij TU.


Po obejrzeniu i wysłuchaniu książki odpowiedz na pytanie:

1. Czy w książce pojawiły się wszystkie nasze słówka? (pszczoła, motyl, 

kwiatek, zajączek). A może czegoś brakowało? (What’s missing?)
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https://youtu.be/17JQ5x_PAjo
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