
Zagadnienia z języka angielskiego na ten tydzień (29-31.03.21 r.) 

Grupa: zerówka 

1. Przypominamy sobie słownictwo związane ze sprzętem domowym, które 

poznaliśmy na poprzedniej lekcji: 

lamp – lampka 

TV (tiwi) – telewizor 

sofa (sołfa) – sofa 

clock (klok) – zegar 

bed – łóżko 

table (tejbol) – stół 

chair (czer) – krzesło 

 

Ćwiczenie: rodzic może pokazywać na konkretne przedmioty w domu i 

powtórzyć z dzieckiem słownictwo, a później wypowiadać słówka, następnie 

dziecko powinno wskazywać dany przedmiot. 

 

Słownictwo na ten tydzień: 

 

Easter (ister) - Wielkanoc 

Happy Easter! (hepi ister) – Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

Easter egg (ister eg) - pisanka 

bunny (bani)- zajączek 

basket - koszyczek 

chick (czik) – kurczaczek 

candy (kendi) - słodycze 



Bajka o zajączku wielkanocnym: 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

 

Ćwiczenie: Proszę napisać wyrazy po śladzie. Aby utrwalić słownictwo rodzic 

może także czytać słówka a dziecko wskazywać na obrazek. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4


Zagadnienia z języka angielskiego na ten tydzień (29-31.03.21 r.) 

Grupa: 5-latki 

 

1. Przypominamy sobie słownictwo związane z pomieszczeniami w domu, które 

poznaliśmy na poprzedniej lekcji: 

kitchen (kiczyn) - kuchnia 

bedroom (bedrum) - sypialnia 

bathroom (bafrum) - łazienka 

garage (garaż) - garaż 

living room (livin rum) – salon 

toilet (tojlet) – toaleta 

 

Ćwiczenie: Rodzic może zaprowadzić dziecko do konkretnego pomieszczenia w 

domu i powtórzyć z nim słownictwo. 

 

Słownictwo na ten tydzień: 

 

Easter (ister) - Wielkanoc 

Happy Easter! (hepi ister) – Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

Easter egg (ister eg) - pisanka 

bunny (bani)- zajączek 

basket - koszyczek 

chick (czik) – kurczaczek 

 



 

Ćwiczenie: Proszę utrwalić słownictwo i wykonać kartę pracy. Należy połączyć 

wyrazy z obrazkami (rodzic może czytać wyrazy a dziecko stara się samodzielnie 

łączyć). 

 

 

 

Piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8


Zagadnienia z języka angielskiego na ten tydzień (29-31.03.21 r.) 

Grupa: 3-latki 

 

Słownictwo na ten tydzień: 

 

Easter (ister) - Wielkanoc 

Easter egg (ister eg) - pisanka 

bunny (bani)- zajączek 

basket - koszyczek 

chick (czik) – kurczaczek 

 

 

                

 

Ćwiczenie: proszę czytać dziecku słówka i pokazywać na obrazki (dziecko może 

powtarzać), a później dziecko próbuje pokazywać samodzielnie czytane słówka.  

 

Ćwiczenie: Proszę udekorować pisankę, która znajduje się poniżej.                               

 

Piosenka o zajączku:  

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc


 


