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Zajęcie 1 – On the meadow (czyt. on de medoł) – na łące 

 

Obejrzyjcie poniższy filmik. W pewnym momencie Pani prowadząca 

zajęcia przeniesie się na łąkę. Przypomnicie sobie nazwy zwierząt 

żyjących na łące, a także nauczycie się kilku nowych. Po obejrzeniu 

filmiku spróbujcie powiedzieć rodzicom nazwy owadów, które 

zapamiętaliście. Oprócz tego, że poćwiczycie słówka angielskie, również 

będziecie mogli dzielić na sylaby wyrazy oraz przeliczać. Myślę, że filmik 

na pewno wam się spodoba i będziecie się świetnie bawić na tych 

zajęciach. 

https://youtu.be/KdP_v0x0LXs 

 

Pod spodem znajdują się nazwy owadów, występujacych w filmiku.  

Spróbujcie z rodzicami (można włączyć słownik online, który mówi 

wyrazy): 

 

- spider (spajder) – pająk 

- ladybug (lejdibag) lub ladybird (lejdibyd) – biedronka 

- grasshopper (grashoper) – kinik polny 

- butterfly (baterflaj) – motyl 

- caterpillar (katepilar) - gąsienica 

 

Zajęcie 2 – „On the meadow”  utrwalenie 

 

Poniżej znaduje się skan obrazków owadów i innych zwierząt żyjących na 

łące, które dzieci znają z gry w „Bingo”. Można wydrukować i 

poprzecinać obrazki. Mając gotowe fiszki, można pobawić się z dziećmi w 

zabawę” „What is it?” - „Co to jest? Polega ona na tym, że obrazki leżą 

odwrócone. Dziecko losuje jeden obrazek. Po wylosowaniu i obejrzeniu 

obrazka przez dziecko rodzic pyta :What is it? (łot iz it), a dziecko podaje 

nazwę owada (po angielsku). 

Starszaki mogą pobawić się również w „What is missing?” (łot iz mising) 

„Czego tu brakuje?” Doskonale znają zasady, więc na pewno sami 

zapoznają z nimi rodziców i rodzeństwo. Życzę udanej zabawy? 

 

 

 

https://youtu.be/KdP_v0x0LXs


 

bee (bi) – pszczoła,                             frog - żaba 

snail (snejl) – ślimak                           bird (berd) - ptak 

pozostałe są wymienione w poprzedniej lekcji. :) 



 Zajęcie 3 – Mothers Day – Dzień Mamy 

 

Z okazji Dnia Mamy, składam wszystkim mamom moich przedszkolaków 

naserdeczniejsze życzenia: Zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. 

                                       Happy mother's day 

 

Przedszkolakom zaś proponuję : „Draw a picture for your mom” 

                         (Droł e pikczer for jor mam) – narysuj obrazek dla mamy 

 

Proponuję, aby był to obrazek przedstawiający majową łąkę, na której 

znajduje się mnóstwo kwiatów ( flowers – flałers) oraz owady, których 

nazwy poznaliście na poprzednich zajęciach. Kiedy już narysujecie 

obrazek, wręczcie go mamie i powiedzcie : I love you! (Aj low ju). Myślę, 

że każda mama będzie zachwycona.  Pokażcie też i nazwijcie (po 

angielsku) to, co narysowałyście. Powodzenia i miłego świętowania! 

 

(Ps. Możecie wysłać narysowane prace na maila j.angielskipp4@interia.pl) 

Napiszcie koniecznie, czy można je umieścić na stronie przedszkola. 

 

Zajęcie 4 – Family – rodzina 

 

W poznaniu nazw członków rodziny pomoże wam piosenka i zabawa 

paluszkowa „Fingers Family” (rodzina paluszków). Włączcie link              

i pobawcie się w nią razem z rodzicami i rodzeństwem. 

 

https://youtu.be/YJyNoFkud6g 

 

Poznajcie nazwy członkow rodziny: 

 

mommy (mami) – mamusia 

daddy (dadi) – tatuś 

sister (sister) – siostra 

brother (brader) – brat 

baby (bejbi) – malutkie dziecko, niemowlę 

 

Draw your family (Droł jor femili) – narysuj swoją rodzinę 

 

Ps. Chętnie obejrzymy wasze obrazki :) 
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