
Lesson 1 - 29.03.21 
Animals   
(w nawiasach zapisana jest wymowa istotnych zwrotów i wyrazów)


Na zajęciach języka angielskiego poznajemy wiele nazw 
zwierząt, zarówno tych domowych (pets), jak i dzikich (wild 

animals). Proponuję dzisiaj zabawę, która pozwoli poznać lub 
powtórzyć nazwy wielu z nich. Do zabawy przydadzą nam się 
plastikowe butelki po wodzie, wydrukowane karty z rysunkami 
zwierząt (w załączniku) i trochę taśmy/kleju. Jeśli nie mają 
Państwo drukarki, można poprosić dzieci o narysowanie 
wybranych zwierząt na kartce papieru. Do butelek przyklejamy 
kartki ze zwierzakami. Może to wyglądać tak, jak na zdjęciu obok. 
Nie potrzebujemy więcej, niż 6 butelek. 

Zabawa 1 - kręgle. Ustawiamy butelki blisko siebie, a celem gry jest takie 
rzucenie piłki, aby przewrócić jak najwięcej z nich. Na koniec mały gracz 
musi powiedzieć, jak nazywają się zwierzaki na butelkach, które się 
przewróciły. 

Zabawa 2 - slalom. Układamy butelki w dużych odstępach, tak aby można 
było biegać pomiędzy nimi. Zabawa polega na tym, aby przebiegając obok 
danej butelki, powiedzieć nazwę zwierzaka, który jest na niej pokazany. Na 
początku może być trudno, ale z czasem dzieci zapamietają nazwy zwierząt. 
Uwaga! Proszę pamiętać o bezpieczeństwie podczas tej zabawy. Butelki 
powinny stać daleko od mebli. 

Życzę udanej zabawy. Przesyłam również kilka kolorowanek. 


	 Hello! (helou) - Cześć!

    How are you? (hau ar ju) - Jak się macie?

What’s the weather like? (łots de łeder lajk) - 
Jaka jest dzisiaj pogoda?

What day is it today? (łot dej iz it tudej) - 
Jaki dziś jest dzień?

1 It’s sunny. (its sani)☀ 


It’s rainy. (its rejni) 🌧 


It’s snowy. (its snołi) ❄ 


It’s cloudy. (its klaudi) ☁
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Let’s sing our song! 
Zaśpiewajmy naszą piosenkę!

https://youtu.be/32ysrBC6B6k
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3 Days of the week - Dni tygodnia:

Monday (mandej), Tuesday (tjuzdej), 
Wednesday (łenzdej), Thursday (fersdej), 
Friday (frajdej), Saturday (saturdej), 
Sunday (sandej)
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https://youtu.be/32ysrBC6B6k

