
Lesson 4 - 03.04.20 
Walking, walking 
(w nawiasach zapisana jest wymowa istotnych zwrotów i wyrazów)


 


Strona  z 1 2 Jakub Markiewicz - 2020

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?

It’s time to move! 

Czas się poruszać!

https://youtu.be/fPMjnlTEZwU 
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Ideas: Pomysły: 

Dzisiejsza piosenka zachęca do aktywności fizycznej. Najpierw 
przyjrzyjmy się najważniejszym słowom z piosenki. Spróbujcie wykonać 
poniższe ćwiczenia razem z dziećmi.

walking (łokin) - chodzenie

hop (hop) - skaczemy na jednej nodze - tak wiem, dzieciom wychodzi to 
lepiej niż nam

running (ranin) - bieganie

stop (stop) - czyli stop;)

tiptoe (tiptoł) - chodzenie na paluszkach

jump (dżamp) - skakanie

swimming (słimin) - pływanie

sleep (slip) - spanie

wake up (łejk ap) - wstajemy!

Piosenka ta angażuje dzieci ruchowo, dodatkowo łatwo wpada w ucho, a 
to bardzo ułatwia zapamiętywanie nowych słówek.
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It’s sunny. (its sani)☀ 


It’s rainy. (its rejni) 🌧 


It’s snowy. (its snołi) ❄ 


It’s cloudy. (its klaudi) ☁
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Na rozgrzewkę, przypomnijmy 
sobie piosenkę o alfabecie:

https://youtu.be/kDdg2M1_EuE 
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W załącznikach znajdą Państwo 
kolorowankę i jedną małą 
niespodziankę dla wielbicieli 
kotków;)

Następne materiały już wkrótce!

Goodbye! (gud baj)

Na koniec bajka kotku:

https://youtu.be/BIgQ0UQIkqo 
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Możemy też wydrukować dołączone do lekcji światła drogowe i 
wykorzystać je do zabawy. Kartkę zginamy na pół, tak aby obrazki były na 
zewnątrz. Mówimy dzieciom jakie ćwiczenie mają wykonać, pamiętając, 
że mogą zacząć się ruszać tylko wtedy, gdy światło jest zielone. 

red (red) - czerwony

green (grin) - zielony
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cat (kat) - to oczywiście kot

kitten (kiten) - to mały kotek

9

https://youtu.be/BIgQ0UQIkqo
https://youtu.be/BIgQ0UQIkqo

