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24.06.2020 
Środa 

Holidays time! – śpiewamy 
piosenki o wakacjach. 

Wakacje 

To był pracowity rok szkolny – 
czas odpocząć i nabrać siły! 

Dziękuję za wspólną  
całoroczną  

naukę i zabawę, radość i uśmiech!  
Ufam, że wiele wyrazów, piosenek  
i zdań pamiętasz z naszych lekcji. 

Życzę dobrych i bezpiecznych 
wakacji! 

 
Zaśpiewaj piosenkę o zbliżających 

się wakacjach. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw
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19.06.2020 
Piątek 

Poznajemy wyrazy opisujące 
pogodę.   

Piosenka 30 
Materiały pomocnicze 

Jakie wyrazy opisują pogodę? 
Znajdź je w piosence. 

Zaśpiewaj utwór. 
Jaka dzisiaj jest pogoda? 

Nazwij ją.  
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10.06.2020 
Środa 

Śpiewamy o uczuciach. 
Czynności wakacyjne, 
 zabawy na powietrzu. 

Alfabet i liczby.  

Happy 
Piosenka 28 
Piosenka 29 

Alphabet   
Numbers 

Obejrzyj filmiki,  
zaśpiewaj piosenki 

i odegraj je. 
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3.06.2020 
Środa 

Słuchamy piosenkę  
o elementach przyrody;  

pory roku.  

Piosenka 21 
Kolorowanka  

Obejrzyj filmik, zaśpiewaj piosenkę 
i odegraj ją. Stwórz swoje własne drzewo. 

Jaką porę roku najbardziej lubisz?  
Wiosnę? – spring 
Lato? – summer 

Jesień? – fall/ autumn 
Zimę? – winter 

Możesz użyć mojej kolorowanki wybierając stronę  
o nazwie odpowiadającej Twojej ulubionej porze 

roku lub narysować na kartce własne drzewo.  

5.06.2020 
Piątek 

Śpiewamy piosenki  
o pozdrowieniach, 

przywitaniach  
i pożegnaniach. 

Piosenka 22 
Piosenka 23 
Piosenka 24 
Piosenka 25 
Piosenka 26 

Kolorowanka 
Kolorowanka 

Czy pamiętasz jeszcze jak witaliśmy się na początku 
zajęć i jak żegnaliśmy się? 

Przypomnij sobie poznane utwory oraz poznaj nowe.  
Obejrzyj filmiki, zaśpiewaj piosenki, odegraj zabawy. 

 Narysuj obrazek przedstawiający miłe wspomnienia 
z zajęć języka angielskiego.  

Zdjęcie swojej pracy możesz przesłać z pomocą 
Rodziców na moją pocztę elektroniczną: 

phpspczarna@gmail.com  
W tytule maila napisz „Moje wspomnienia”. 

Nie zapomnij się przedstawić.  
 

- Kolorowanka do wyboru dla chętnych.  

 

 

 

https://youtu.be/rD6FRDd9Hew
https://supersimple.com/downloads/hows-the-weather-flashcards.pdf
https://youtu.be/ufbOHl1mmYk
https://youtu.be/-FST-CqbqUY
https://youtu.be/BdrZWu2dZ4c
https://youtu.be/GS_cGsAnQvQ
https://youtu.be/Aq4UAss33qA
https://youtu.be/Nktg1Wjs4l4
https://supersimple.com/downloads/treetop-family-coloring-pages-make-a-tree.pdf
https://youtu.be/yqlbn_nI2w8
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/fN1Cyr0ZK9M
https://youtu.be/PraN5ZoSjiY
https://youtu.be/UQfvAlmr5g0
https://supersimple.com/downloads/alligator-coloring-page.pdf
https://supersimple.com/downloads/butterfly-coloring-page.pdf
mailto:phpspczarna@gmail.com


Oddział zerowy „0” i Oddział przedszkolny „OP” 
JĘZYK ANGIELSKI 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

27.05.2020 
Środa 

Śpiewamy piosenkę  
o zwierzętach. 

Piosenka 18 
Kolorowanka 
Karta pracy  

Obejrzyj filmik, zaśpiewaj piosenkę 
i odegraj ją. 

Pokoloruj wybraną kolorowankę. 
Karta pracy jest troszkę trudniejsza, 

jeśli chcesz, możesz ją wykonać. 

29.05.2020 
Piątek 

Kto zjadł ciasteczko? 
Śpiewamy piosenkę  

o zwierzętach. 

Piosenka 19 
Piosenka 20 

Kolorowanka 

Obejrzyj filmik, zaśpiewaj piosenkę, 
odegraj zabawę. 

 Pokoloruj kolorowankę.  
Dorysuj w kolorowance zwierzątka, 

które zabrały ciasteczko.  
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20.05.2020 
Środa 

Śpiewamy piosenkę  
o wykonywaniu czynności. 

Piosenka 14 
Piosenka 15 

Obejrzyj filmiki, zaśpiewaj piosenki  
i odegraj je. 

22.05.2020 
Piątek 

Śpiewamy piosenki o jedzeniu. 

Piosenka 16 
Piosenka 17 

Kolorowanka 
Wycinanka  

Obejrzyj filmiki, zaśpiewaj i odegraj je. 
Pokoloruj wybraną kolorowankę. 

Możesz narysować na kartce swoją 
własną pizzę i ulubione lody lub 

skorzystać z materiałów przygotowanych 
przeze mnie.  
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13.05.2020 
Środa 

Śpiewamy piosenkę  
o ubraniach. 

Piosenka 11 
Wycinanka  

Naucz się piosenki i odegraj ją. 
Wytnij elementy ubrań, aby ubrać 

naszego przyjaciela. Możesz też 
dorysować mu własne ubrania.  

15.05.2020 
Piątek 

Utrwalamy liczenie do dziesięciu 
w piosenkach.  

Piosenka 12 
Piosenka 13 

Kolorowanka 

Obejrzyj filmiki, zaśpiewaj i odegraj je. 
Pokoloruj wybraną kolorowankę. 
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6.05.2020 
Środa 

Zabawa w chowanego. 
Piosenka 5 
Piosenka 6 
Piosenka 7 

Naucz się nowych piosenek i pobaw się  
w chowanego z rodzeństwem lub 

rodzicami. 

8.05.2020 
Piątek 

Zabawy językowe przy 
wybranych utworach. 

Piosenka 8 
Piosenka 9 

Obejrzyj filmiki, zaśpiewaj i odegraj je. 
Pokoloruj wybraną kolorowankę. 

https://youtu.be/YVgv1EFJZHc
https://supersimple.com/downloads/rooster-coloring-page.pdf
https://supersimple.com/downloads/what-do-you-hear-worksheet-write-the-animal.pdf
https://youtu.be/Vu0-98fgnRo
https://youtu.be/OzKY5YHnOTg
https://supersimple.com/downloads/cookies-coloring-page.pdf
https://youtu.be/yWirdnSDsV4
https://youtu.be/RNUZBHlRH4Y
https://youtu.be/KP69YPqHquY
https://youtu.be/uWegqqriRw0
https://supersimple.com/downloads/the-bumblenums-worksheet-draw-ep30.pdf
https://supersimple.com/downloads/the-bumblenums-craft-ep18.pdf
https://youtu.be/1GDFa-nEzlg
https://supersimple.com/downloads/caities-classroom-worksheet-get-dressed.pdf
https://youtu.be/TdDypyS_5zE
https://youtu.be/efMHLkyb7ho
https://supersimple.com/downloads/ten-in-the-bed-coloring-pages.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UxyN-HgosQ8
https://www.youtube.com/watch?v=tP4_XQQ8UVg
https://www.youtube.com/watch?v=Tt_S9qoupAk
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
https://www.youtube.com/watch?v=xbSSm_p782c


Piosenka 10 
Kolorowanka  
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29.04.2020 
Środa 

My body - części ciała i higiena 
osobista. 

Piosenka 3 
Pomocny materiał 

Kolorowanka 

Naucz się piosenki i odegraj ją. 
Pokoloruj wybrany obrazek. 

30.04.2020 
Czwartek 

Co potrafią zwierzęta? 
Piosenka 4 

Kolorowanka  

Obejrzyj, wysłuchaj, zaśpiewaj i zatańcz 
poznaną już piosenkę.  

Pokoloruj zwierzęta z kolorowanki.  
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22 i 24.04.2020 
Środa; Piątek 

 Bugs – owady.  
Śpiewamy piosenkę. 

 

 Animals – zwierzęta. 
Śpiewamy piosenki  

o zwierzętach. 

Piosenka 1 
 
 
 

Piosenka 2 
Kolorowanka 

Naucz się piosenki i narysuj bohaterów 
piosenki. 

 
Obejrzyj, wysłuchaj, zaśpiewaj i zatańcz 

poznaną już piosenkę.  
Możesz nauczyć ją swoich domowników. 

Pokoloruj wybraną ilustrację  
z kolorowanki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://supersimple.com/downloads/bingo-coloring-pages.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
https://supersimple.com/downloads/the-bath-song-flashcards.pdf
https://supersimple.com/downloads/brush-your-teeth-worksheet-color.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://supersimple.com/downloads/lets-go-to-the-zoo-worksheet-color-cut-and-paste-bw.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://supersimple.com/downloads/walking-in-the-jungle-coloring-pages.pdf

