
 

Grupa Biedronek 

 

Język angielski    -   6 kwietnia 

 

"I can make a circle" 

 

Witajcie Biedronki! Dzisiaj postarajcie się utrwalić angielskie nazwy figur geometrycznych. Propozycja 

zabaw z dzieckiem: „Hide and seek”: 

Rodzic kładzie/przykleja wycięte na poprzednich zajęciach figury w różnych miejscach w pokoju/domu, 

dziecko w tym czasie ma zamknięte oczy. Następnie rodzic pyta: 

Where is the circle? 

Where is the square? 

Where is the rectangle? 

Where is the triangle? 

Dziecko stara się odnaleźć figurę o której mówi rodzic.   

 

Posłuchajcie również piosenki "I can make a circle." Śpiewajcie i pokazujcie tak jak dzieci na filmie. Have 

FUN !!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMtGFOFX6wo 

 

Grupa Motylków 

 

Język angielski   -  6 kwietnia 

 

"Animals memory" 

 

Witajcie motylki! W dniu dzisiejszym odsyłam do strony gdzie czeka na Was gra, w której waszym 

zadaniem jest odnaleźć pary dzikich zwierząt. 

Naciśnijcie przycisk „OK” a następnie połączcie zwierzątko z jego angielską nazwą czytaną przez lektora.  

Jeśli macie ochotę wykonajcie to zadanie kilkakrotnie aby lepiej utrwalić sobie słówka. Good luck!!!  

https://learningapps.org/1287534 

 

 

 

Grupa Biedronek 

 

Język angielski    -   8 kwietnia 

 

"Robots and rockets." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMtGFOFX6wo
https://learningapps.org/1287534


Witajcie Biedronki! Dzisiaj czeka Was zabawa z figurami. Wytnijcie różnej wielkości kwadraty, koła, 

prostokąty i trójkąty z kolorowego papieru. Powtarzajcie przy tym na głos ich angielskie nazwy. Następnie 

na kartce papieru stwórzcie z nich dowolny obrazek – może to być robot lub rakieta kosmiczna, domek, 

zwierzątka lub cokolwiek przyjdzie Wam do głowy.   

 

Pamiętacie piosenkę "I can make a circle"? Poniżej zostawiam link do ciekawych zadań dotyczących tej 

piosenki oraz objaśnienie w języku polskim. Good luck !!! 

(zad. 1 – włącz filmik. Jeżeli przedstawiona figura występuje w tekście piosenki naciśnij „Yes”, jeśli nie 

„No.” 

zad. 2 – przeciągnij właściwe słowo pod obrazek, pomoc rodzica w odczytaniu.  

zad. 3 – naciśnij na figurę i powtarzaj. 

zad. 4 – naciśnij na ikonę głośnika, słuchaj uważnie i zaznacz właściwy obrazek). 

 

https://www.liveworksheets.com/nb177963dh 

 

 

 

 

Grupa Motylków 

 

Język angielski   -  8 kwietnia 

 

"The Itsy Bitsy Spider" 

 

Witajcie motylki! Zapraszam Was do wesołej zabawy przy piosence o pewnym pajączku który bardzo chciał 

wdrapać się po rynnie jednak za każdym razem deszczyk mu w tym przeszkadzał. Dodatkowo przesyłam 

zdjęcie ze wskazówkami. 

Jeżeli polubicie naszego malutkiego pajączka spróbujcie wykonać jego portret dowolną techniką.  

Have FUN!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_lCi8U49mY 

 

 

https://www.liveworksheets.com/nb177963dh
https://www.youtube.com/watch?v=w_lCi8U49mY


 

 

 


