
Materiały z języka 

angielskiego 

(gr. 3, 4-latki)  

 

Drodzy Rodzice wysyłam kilka piosenek, które dzieci mogą utrwalać w domu: 

 What’s Your Favorite Colour? (https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY) 

 Open Shut Them (https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y) 

 I Have A Pet (https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0) 

 

Zanim podam nowe słownictwo, to wstawiam poradę, jak sobie poradzić, kiedy nie znamy 

wymowy konkretnego słówka. Wchodzimy na str.: www.translate.google.pl i w rubrykę 

ANGIELSKI wpisujemy wybrane przez nas słówko i sprawdzamy wymowę poprzez 

wciśnięcie              i gotowe   

  

Nowe słownictwo:  

 flowers – kwiaty 

 birds – ptaki  

 grass – trawa 

 green leaves – zielone liście  

 sun – słońce 

 buds – pąki 

 stork – bocian 

 rainbow – tęcza  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


Obrazki
1
 do wydruku do powyższych słówek:  
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 Kwiaty – https://puzzlefactory.pl/de/puzzle/spielen/blumen/111214-gelbe-tulpen 

Ptaki – https://www.tapeciarnia.pl/tapeta-dwie-sikorki-na-galazce 

Trawa - https://www.barenbrug.pl/o-firmie/o-trawie 

Zielone liście - https://pixabay.com/photos/oak-tree-deciduous-tree-leaves-3064187/ 

https://puzzlefactory.pl/de/puzzle/spielen/blumen/111214-gelbe-tulpen
https://www.tapeciarnia.pl/tapeta-dwie-sikorki-na-galazce
https://www.barenbrug.pl/o-firmie/o-trawie
https://pixabay.com/photos/oak-tree-deciduous-tree-leaves-3064187/


Kolejne obrazki
2
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 Słońce - https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/06/22/55/sun-3588618_960_720.jpg 

Pąki - https://pixabay.com/pl/photos/%C5%9Bliwkowy-kwiat-kwiat-%C5%9Bliwa-4927897/ 

Bocian - https://pixabay.com/pl/photos/bocian-ptak-zwierz%C4%85t-lataj%C4%85cy-838418/ 

Tęcza - https://pixabay.com/pl/photos/t%C4%99cza-%C5%82uk-kolorach-t%C4%99czy-436183/ 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/06/22/55/sun-3588618_960_720.jpg
https://pixabay.com/pl/photos/%C5%9Bliwkowy-kwiat-kwiat-%C5%9Bliwa-4927897/
https://pixabay.com/pl/photos/bocian-ptak-zwierz%C4%85t-lataj%C4%85cy-838418/
https://pixabay.com/pl/photos/t%C4%99cza-%C5%82uk-kolorach-t%C4%99czy-436183/


Kilka pomysłów w jaki sposób utrwalać słownictwo: 

 zabawa „What’s missing?” (Co zniknęło?)  

Przygotowujemy obrazki (możemy je wydrukować, gdy nie mamy takiej możliwości możemy 

je narysować). Ważne, aby przykleić obrazki na papier/ karton, który nie prześwituje. 

Układamy obrazki obok siebie i prosimy dziecko, aby je nazwało. Następnie prosimy: close 

your eyes (zamknij oczy) i obracamy jeden obrazek na drugą stronę i pytamy: what’s 

missing? (co zniknęło?) i wtedy dziecko nazywa obrazek, którego brakuje. Jeśli dziecko 

udzieli odpowiedzi w języku polskim to prosimy, aby po nas powtórzyło raz jeszcze (jest to 

forma utrwalania, więc nie wymagamy za pierwszym razem nazywania w j. angielskim).  

 zabawa „Where is...?” (Gdzie jest...?) 

Rodzic rozkłada obrazki na podłodze tak, aby były od siebie wyraźnie oddzielone. Zadaniem 

dziecka jest podejść do obrazka, o którym mówi rodzic, np. „where is stork?” i dziecko 

podchodzi do bociana. Używając tych zwrotów trzeba wziąć pod uwagę liczbę pojedynczą  

i mnogą, dlatego rodzice, którzy nie czują się w j. angielskim zbyt mocno mogą wymawiać 

same słówka, a dla rodziców, którzy chcą jednak spróbować to daję podpowiedź ;) 

- where is: stork, sun, rainbow, grass? 

- where are: flowers, birds, green leaves, buds?  

 zabawa “Memory game” 

Drukujemy (rysujemy) obrazki podwójnie, przyklejamy na gruby papier/ karton i gramy  

w popularną grę memory. Jeśli dziecko znajdzie parę, prosimy, aby nazwało dany obrazek.  

 

Czas na nową piosenkę, a jest nią: I Can Sing a Rainbow dostępną tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=VqRBxO2GDFA. Dziecko osłuchuje się z piosenką. Możemy 

ułożyć dziecku kolorowe kartki (małe kwadraty) w takiej kolejności: 

- red (czerwony) 

- orange (pomarańczowy) 

- yellow (żółty) 

- green (zielony) 

- blue (niebieski) 

- purple (fioletowy)  

lub można pokazać ekran telefonu lub tabletu, na którym w teledysku jest tęcza i dziecko może na nią 

spoglądać i podczas śpiewania kolejno wymieniać kolory tęczy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VqRBxO2GDFA


Zachęcam również do utrwalania słownictwa z karteczek, które Państwo otrzymali.  

 

Wysyłam również propozycje bajek anglojęzycznych, które dzieci mogą obejrzeć w wolnym 

czasie: 

 Peppa Pig Official Channel https://www.youtube.com/watch?v=KqUEMDJS4iQ 

 Ben and Holly’s Little Kingdom – Official Channel 

https://www.youtube.com/watch?v=gO0Fkz2dqH8 

 Lippy and Messy https://www.youtube.com/watch?v=3kWf7C6SWEs 

 

Przypominam o utrwalaniu liczebników w języku angielskim, w którym wspomóc Was może 

piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqUEMDJS4iQ
https://www.youtube.com/watch?v=gO0Fkz2dqH8
https://www.youtube.com/watch?v=3kWf7C6SWEs
https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw

