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PODUMOWANIE MATERIAŁU DLA WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH 

 

 

 

BEES/PSZCZÓŁKI 
Grupa 3 - latków 

 

 

 

 

 

 

LADYBIRDS/BIEDRONKI 
Grupa 4 - latków 

 

 

 

 

 

 

 

BUTTERFLIES/MOTYLKI 
Grupa 5,6 - latków 

 



SECTION: 

SUMMER/LATO 

LONDON/LONDYN 
 

AIMS- CELE: 
 


 Wprowadzenie słownictwa związanego z latem, wakacjami;  

 Określanie, co można robić latem;  

 Poznanie słynnych miejsc związanych z Londynem;  

 Kształtowanie prawidłowej wymowy podczas śpiewania piosenek,  

 Rozumienie historyjek i odpowiadanie na proste pytania dotyczące ich 

treści,  

 Granie w proste gry językowe utrwalające poznane słownictwo;  

 Reagowanie na polecenia wydawane w j. angielskim,  

 Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie kart pracy.  

 

 

NEW WORDS- NOWE SŁOWA: 

 

Ice cream- lody  

Lemonade- lemoniada  

Shell- muszla  

Beach ball- piłka plażowa  

Sunglasses- okulary przeciwsłoneczne  

Sun cream- krem z filtrem przeciwsłonecznym  

Flip- flops- japonki  

Swimsuit- strój kąpielowy  

 

London Eye  

Tower Bridge  

Big Ben 

The royal family- rodzina królewska  

Phone box- budka telefoniczna  

Double-decker bus- piętrowy autobus 

Queen Elisabeth – Królowa Elżbieta 

 



CLASSROOM LANGUAGE –  

SFORMUŁOWANIA STOSOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ: 
 

What can you see in the picture?- Co widzisz na obrazku?  

Count...- Policz...  

What is red?- Co jest czerwone?  

Can you describe it?- Czy możesz to opisać?  

Where is...?- Gdzie jest?  

Point to...- Wskaż...  

Let’s look for...- Poszukajmy...  

Turn the page over- odwróć kartkę  

It’s brown- to jest brązowe  

Let’s listen to a story!- Wysłuchajmy historyjkę! 

Let’s sing!- Zaśpiewajmy!  

What colour is it?- Jaki to kolor?  

How’s the weather today?- Jaka jest dzisiaj pogoda?  

What day is it today?- Jaki jest dzisiaj dzień?  

What month is it?- Jaki jest miesiąc?  

What season is it?- Jaka jest pora roku?  

Take your seats- Zajmijcie miejsca  

Cross your legs- Usiądźcie z nogami „na kokardkę”  

Make a circle- zróbcie koło  

Here you are/ here you go- proszę (podając coś komuś)  

Thank you- dziękuję  

You’re welcome- nie ma za co  

Bless you!- na zdrowie! (gdy ktoś kichnie)  

Enjoy your meal- Smacznego 
 

1. ‘London’ – „Londyn” 

https://www.youtube.com/watch?v=vsOTafQ4uwE   

2. ’10 little monkeys jumping on the bed’ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CZWeOqrpWRU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vsOTafQ4uwE
https://www.youtube.com/watch?v=CZWeOqrpWRU


 

 

 

Pokoloruj flagę Wielkiej Brytanii w odpowiedni sposób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁA: lic. Aneta Jasnowska 


