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BUTTERFLIES/MOTYLKI 
Grupa 3 - latków 

HELLO AGAIN 
 

 

 Zapoznanie się z nowym przyjacielem, kaczuszką Densel’em, 

 Pozyskanie nowego słownictwo związanego z przywitaniem i pożegnaniem 

oraz cyframi, 

 Rozwijanie kreatywności poprzez różnego typu formy plastyczne, 

 Przestrzeganie zasad zachowania w grupie,  

 Reakcja dzieci na polecenia wydawane przez nauczyciela w języku 

angielskim, 

 Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie. 
 

 

 

 

NEW WORDS/NOWE SŁOWA 



    

 

ONE   TWO   THREE 

    

                              FOUR   FIVE    SIX    

          

 

 

 

 
 

    

   A rabbit           A turtle     A duck 

 

 

 
DO YOU KNOW YOUR NUMBER? – CZY ZNASZ SWOJĄ CYFRĘ? 

CAN YOU COUNT FROM ONE TO SIX? – CZY UMIESZ LICZYĆ OD JEDEN DO SZEŚĆ? 

WHAT IS IT? – CO TO JEST? 

THANK, YOU – DZIĘKUJĘ 

HERE YOU GO – PROSZĘ 

IN A CIRCLE – W KOLE 

WHAT’S MISSING? – CZEGO BRAKUJE? 

COLOUR THE… - POKOLORUJ… 

HOW MANY FINGERS? – ILE PALUSZKÓW 

EGG – JAJKO 

EASTER – WIELKANOC 

CAKES – CIASTECZKA 

CHOCOLATES – CZEKOLADKI 

EASTER BUNNY – KRÓLICZEK WIELKANOCNY 

EASTER BASKET – KOSZYCZEK WIELKANOCNY 



COME HERE! – PODEJDŹ TU 

SIT DOWN – USIĄDŹ 

IN A CIRCLE, EVERYONE! – W KÓŁECZKU 

THE SPRING – WIOSNA 

MARCH - MARZEC 

CHARACTERS CHANT 

I’m Cookie, Cookie the cat.      Jestem Cookie, kot Cookie. 

Say hello to Cookie!       Przywitaj się z Cookie’m! 

Hello, Hello, Hello.       Cześć, Cześć, Cześć. 

 

I’m Densel, Densel the duck.     Jestem Densel, kaczuszka Densel. 

Say hello to Densel!       Przywitaj się z Densel’em! 

Hello, Hello, Hello.       Cześć, Cześć, Cześć. 

 

 

I’m Lulu the kangaroo.      Jestem kangurek Lulu. 

Say hello to Lulu!       Przywitaj się z Lulu! 

Hello, Hello, Hello.       Cześć, Cześć, Cześć. 

 

NUMBER SONG / LICZBY 

One, two, three, four, five, six.     Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 

One, two, three, four, five, six.     Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 

Do you know your numbers?      Czy znasz swoją liczbę? 

Can you Mount to six?      Czy możesz policzyć do 6? 

One, two, three, four, five, six.     Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 

‘Mystery box’ – Tajemnicza skrzynka  

Tą piosenkę można znaleźć pod poniższym linkiem: 

http://supersimplelearning.com/songs/original-series/two/mystery-box/ 

http://supersimplelearning.com/songs/original-series/two/mystery-box/


♫ Mystery box, mystery box. What's inside the mystery box? [Trzymanie w ręcach 

tajemniczego pudełka zastanawiając się co jest w środku.] 

Mystery box, mystery box. What's inside the mystery box?  

Mystery box, mystery box. What's inside the mystery box? 

Mystery box, mystery box. What's inside the mystery box? ♫ 

 

FOLLOW THE DOTED LINES. TELL THE NUMBER AND THEN COLOUR THE PICTURE./ POŁĄCZ 

LINIĄ WSZYSTKIE KROPKI. POWIEDZ JAKA TO CYFRA A NASTĘPNIE POKOLORUJ OBRAZEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Count and colour your crayons on different colours. 

Colour number 6 in your favourite colour./ 

Policz i pokoloruj kredki w różnych kolorach. 

Pokoloruj cyfrę 6 używając ulubionego koloru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LADYBIRDS/BIEDRONKI 
Grupa 4,5 - latków 

 

 

PARTS OF THE BODY/CZEŚCI CIAŁA 

 

 

 Powtórzenie nazw części ciała,  

 Poznanie nowej pory roku: The spring - Wiosna, 

 Zapoznanie z irlandzkim świętem - Dniem św. Patryka   

 Dopasowywanie podpisów do obrazków, pierwsze próby odczytywania 

wyrazów w j. angielskim,  

 Nauka nowej piosenki, wykonywanie czynności wymienionych w piosence,  

 Odpowiadanie na proste pytania dotyczące ilustracji,  

 Rozumienie historyjek i odpowiadanie na proste pytania dotyczące ich 

treści,  

 Reagowanie na proste polecenia wydawane w j. angielskim,  

 Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie kart pracy.  

 

 

 

St. Patrick’s Day- Dzień św. Patryka  

Shamrock- koniczyna  

Leprechaun- irlandzki skrzat  

Pot of gold- garnuszek złota  

Coin- moneta  

Horseshoe- podkowa  

Harp- harfa 



Head- głowa  

Neck- szyja  

Eyes- oczy  

Eyelashes- rzęsy  

Ears- uszy  

Nose - nos  

Hair- włosy  

Mouth- usta  

Tummy- brzuch  

Arms- ręce 

Legs- nogi  

Knees- kolana  

Feet- stopy  

Toes- palce u stóp  

Fingers- palce u rąk 

 
 

 

Bring me letters...- przynieś mi literki...  

Let’s look for...- Poszukajmy...  

It has got a long tail- to ma długi ogon  

It has got short ears- to ma krótkie uszy  

It’s brown- to jest brązowe  

I don’t know- nie wiem  

Can you help me?- Czy możesz mi pomóc? 

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

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 day was yesterday?- Jaki był wczoraj dzień?  

What day is tomorrow?- Jaki dzień jest jutro?  

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 

‘Body song’ – https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA  

 
Bop bop bop  

Body body bop bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop  

 

Tap my eyes  

Tap my ears  

Tap my nose  

Tap my mouth  

Tap tap tap my body  

 

Bop bop bop  

Everybody bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop  

 

Shaking my head  

Shaking my shoulders  

Shaking my waist  

Shaking my hips  

Shaking Shaking Shaking my body  

 

Bop bop bop  

Everybody bop bop  

Bop Bop bop Body body bop bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop  

 

Touching my arms  

Touching my hands  

Touching my legs  

Touching my feet  

Touching Touching  

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


Touching my body  

Bop bop bop  

Everybody bop bop Yeah! 

‘Make a silly face’ – https://www.youtube.com/watch?v=FfX03P6_Olc  

‘In, on, under’ - https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM  

 

 

 

Podpisz części ciała (w miarę możliwości ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfX03P6_Olc
https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM


 

 

BEES/PSZCZÓŁKI 
Grupa 6 - latków 

 

 

 

BODY AND HEALTH/CIAŁO I ZDROWIE 

 

 

 Powtórzenie nazw części ciała,  

 Zapoznanie ze słownictwem dotyczącym zdrowia,  

 Stosowanie przyimków miejsca (in, on, under) 

 Zapoznanie z emocjami, 

 Poznanie nowej pory roku: The spring - Wiosna, 

 Zapoznanie z irlandzkim świętem - Dniem św. Patryka   

 Dopasowywanie podpisów do obrazków, pierwsze próby odczytywania 

wyrazów w j. angielskim,  

 Nauka nowej piosenki, wykonywanie czynności wymienionych w piosence,  

 Odpowiadanie na proste pytania dotyczące ilustracji,  

 Rozumienie historyjek i odpowiadanie na proste pytania dotyczące ich 

treści,  

 Reagowanie na proste polecenia wydawane w j. angielskim,  

 Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie kart pracy.  

 

 

 

St. Patrick’s Day- Dzień św. Patryka  

Shamrock- koniczyna  

Leprechaun- irlandzki skrzat  

Pot of gold- garnuszek złota  

Coin- moneta  

Horseshoe- podkowa  



Harp- harfa 

Head- głowa  

Neck- szyja  

Eyes- oczy  

Eyelashes- rzęsy  

Ears- uszy  

Nose - nos   

Hair- włosy  

Mouth- usta  

Tummy- brzuch  

Arms- ręce 

Legs- nogi  

Knees- kolana  

Feet- stopy  

Toes- palce u stóp  

Fingers- palce u rąk 

 
 

 

Bring me letters...- przynieś mi literki...  

Let’s look for...- Poszukajmy...  

It has got a long tail- to ma długi ogon  

It has got short ears- to ma krótkie uszy  

It’s brown- to jest brązowe  

I don’t know- nie wiem  

Can you help me?- Czy możesz mi pomóc? 

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

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 day was yesterday?- Jaki był wczoraj dzień?  

What day is tomorrow?- Jaki dzień jest jutro?  

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 
 

‘Body song’ – https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA  

 
Bop bop bop  

Body body bop bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop  

 

Tap my eyes  

Tap my ears  

Tap my nose  

Tap my mouth  

Tap tap tap my body  

 

Bop bop bop  

Everybody bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop  

 

Shaking my head  

Shaking my shoulders  

Shaking my waist  

Shaking my hips  

Shaking Shaking Shaking my body  

 

Bop bop bop  

Everybody bop bop  

Bop Bop bop Body body bop bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop  

 

Touching my arms  

Touching my hands  

Touching my legs  

Touching my feet  

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


Touching Touching  

Touching my body  

Bop bop bop  

Everybody bop bop Yeah! 

‘Make a silly face’ – https://www.youtube.com/watch?v=FfX03P6_Olc  

‘In, on, under’ - https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM  

 

 

Dopasuj części ciała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: lic. Aneta Jasnowska 

https://www.youtube.com/watch?v=FfX03P6_Olc
https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM

