
Zadanie 1. 

Kochane dzieci chciałabym, abyśmy dziś nauczyły się piosenki na pożegnanie przedszkola. 

Posłuchajcie uważnie piosenki i spróbujcie zaśpiewać razem z rodzicami. 

Link do piosenki : https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w 

 

Zadanie 2. 

Otwórzcie Kartę pracy, cz. 4, s. 73 i wykonajcie zadanie. Kończenie rysowania szlaczków. 

Dzielenie nazw obrazków na sylaby (lub na głoski). 

Zadanie 3. 

Spróbuj dokończyć rysować rysunek . 

 

 

 

Zadanie 4. 



Otwórzcie Kartę  pracy, cz. 4, s. 74 i wykonajcie zadanie. 

Oglądanie obrazków. Opowiadanie, co się na nich dzieje. Zastanawianie się i mówienie, co 

Ada robiła kiedyś, co robi teraz, a co będzie robić w przyszłości. Wymienianie kolorów 

kredek. 

 

Pokoloruj pola z literami tworzącymi nazwy zdjęć znajdujących się w tabeli . 

 

 

 

 

  

 

 

Język angielski 



Teamt: Scenki z historyjki obrazkowej. 

Proszę się zalogować na stronie https://englishplaybox.pl/, po zalogowaniu: 

- klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe,  

- wybieramy  pudełko English Play Box Poziom 2, 

- wybieramy: rozdział 7: Pogoda, 

- wybieramy: lekcja 6 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci:  

Repeat the What’s the weather like? song 

Guessing game 

Retell the picture story 

Goodbye 

Zadanie 1 

Zaśpiewaj jeszcze raz piosenkę „What’s the weather like today?” 

 

 I wake up in the morning, and what do I say?  

What’s the weather like today? 

Is it sunny? Is it rainy? 

Is it windy? Is it snowy? 

What’s the weather like today? 

Is it windy?  Is it cloudy? 

Is it rainy? Is it snowy? 

What’s the weather like today? 

I look out of my window.  It’s sunny today!    Hooray! 

 

Zadanie 2 

Popatrz na obrazki, posłuchaj, a następnie  wybierz odpowiedni obrazek. Jeśli zabraknie Ci czasu 

wykonaj zadanie po raz kolejny. 

 

Zadanie 3 

Spójrz na obrazki, powiedz głośno po angielsku, jaką widzisz pogodę  i wybierz obrazek 

przedstawiający zadowolonego lub smutnego kosmitę. 

Zadanie 4 

Posłuchaj rymowanki kończącej zajęcia języka angielskiego: 

Tic toc tic toc look at the clock, 

it’s the end of English time,  



goodbye Playbox. 

 


