
Lesson 22 - 16.06.20 
My Teddy Bear   
(w nawiasach zapisana jest wymowa istotnych zwrotów i wyrazów)


 


Strona  z 1 1 Jakub Markiewicz - 2020

	 Do zadania potrzebna jest karta pracy, którą znajdą Państwo w 
załączniku. Można też wykorzystać każdą inną kolorowankę, którą mamy w 
domu. Najpierw przypomnijmy dzieciom nazwy części ciała: legs (legz) - 
nogi, ears (irz) - uszy, eyes (ajz) - oczy, nose (nouz) - nos, body (bodi) - 
ciało. Powtórzmy powyższe słowa, wskazując odpowiednie części ciała. 
Teraz potrzebujemy czterech kredek: red (red), yellow (jeloł), blue (blu) i 
purple (perpyl). Polecenie do zadania (trzeba je przeczytać kilka razy i 
pomóc dzieciom wybrać odpowiedni kolor i część ciała misia do 
pomalowania) :

This is a teddy bear. (dis iz a tedi ber) - To jest miś;) 
It’s got blue eyes. (its got blu ajz) - Ma niebieskie oczy. 
It’s got red ears. (its got red irz) - Ma czerwone uszy. 
It’s got yellow legs. (its got jelou legz) - Ma żółte nogi. 
It’s got purple body. (its got perpyl bodi) - Ma fioletowe ciało. 
It’s got yellow nose. (its got jelou nouz) - Ma żółty nos. 

Hello! (helou) 

Zaczynamy od kilku ćwiczeń:

1. Clap your hands! (klap jor hendz) - klaszczemy rączkami

2. Stretch up high! (strecz ap haj) - wyciągamy ręce w górę

3. Touch your toes! (tacz jor tołz) - dotykamy palców u stóp 

4. Turn around! (tern araund) - obracamy się

5. Stomp your feet! (stamp jor fit) - tupiemy nóżkami 

Let’s sing our song! 
Zaśpiewajmy naszą piosenkę!

https://youtu.be/dNBC8jQFgHo 
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Przygotowałem dzisiaj dla Państwa 

dzieci zadanie, które polega na 
pokolorowaniu misia zgodnie z opisem. 
Instrukcje poniżej. Na rozgrzewkę 
przypomnijmy angielskie nazwy kolorów:

https://youtu.be/jYAWf8Y91hA
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