Język angielski
grupa 5 i 6-latków

Słowa i zwroty, które pojawią się na spotkaniach w CZERWCU:
Powitanie – rymowanka
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, "Hello"?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, "Hello"?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Zwroty i wyrażenia:
Can you clap your hands – czy możesz zaklaskać rękoma
Can you stretch up high – czy możesz rozciągnąć się w górę
Can you touch your toes – czy możesz dotknąć palce u stóp
Can you turn around – czy możesz się obrócić
Can you say, "Hello"? - czy możesz powiedzieć „cześć”?
Can you stamp your feet – czy możesz tupać stopami
Baby shark - piosenka
Baby Shark doo doo, doo doo doo doo
Mama Shark doo doo, doo doo doo doo
Papa Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo
Hungry sharks doo doo, doo doo doo doo
Little fish doo doo, doo doo doo doo
Swim away doo doo, doo doo doo doo
Swim faster doo doo, doo doo doo doo
Safe at last doo doo, doo doo doo doo
Zwroty i wyrażenia:
Baby Shark – dziecko rekin
Mama Shark – mama rekin
Papa Shark – tata rekin
Grandma Shark – babcia rekin
Grandpa Shark – dziadek rekin
Hungry – głodny
Little fish – małe rybki
Swim away - odpłynać
Swim faster – płynąć szybciej
Safe - bezpieczny
What do you hear? - piosenka
Listen. Listen. What do you hear?
I hear a dog, dog, dog, dog, dog.
I hear a dog.
Listen. Listen. What do you hear?
I hear a cat, cat, cat, cat, cat.
I hear a cat.
Listen. Listen. What do you hear?
I hear a duck, duck, duck, duck, duck.
I hear a duck.
Listen. Listen. What do you hear?
I hear a rooster.
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Rhyme „Mr Golden Sun”
Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun – Panie Słońce, Panie Złote Słońce
Please, shine down on me – proszę, świeć na mnie
Zwroty i wyrażenia
Cow- krowa
Dog - pies
Cat - kot
Goat - koza
Horse - koń
Rooster - kogut
Chicken - kurczak
Bull - byk
Sheep - owca
Powtórzenie:
What is the name of this room? – jaka jest nazwa tego pokoju?
Kitchen/living room/bathroom/bedroom –
kuchnia/salon/łazienka/sypialnia
Good Bye! Song
Bye, Good Bye,
I can clap my hands/I can stamp my feet
Bye, Bye, Good Bye!
Zwroty i wyrażenia:
Good Bye! – Do widzenia!
I can clap my hands/I can stamp my feet – potrafię klaskać
rękoma/potrafię tupać stopami
Słownictwo przedszkolne (flashcards):
Breakfast- śniadanie
Dinner- obiad
Supper- kolacja
Clean up- sprzątać
Mess- bałagan
Clean- czysto
Healthy- zdrowy
Ill- chory
Bathroom- łazienka
Soap- mydło
Towel- ręcznik
Water- woda
Tissue- chusteczka
Bath- kąpiel
Kitchen- kuchnia
Knife- nóź
Spoon- łyżka
Fork- widelec
Cup- kubek
Village- wise
City- miasto
Forest- las
River- rzeka
Lake- Jezioro
Mountain- góra
Field- pole
Under- pod
On- na
Next to- obok
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I hear a rooster, rooster, rooster, rooster, rooster.
Listen. Listen. What do you hear?
I hear a pig, pig, pig, pig, pig.
I hear a pig.
Listen. Listen. What do you hear?
I hear an elephant, elephant, elephant, elephant, elephant.
I hear an elephant.
Zwroty i wyrażenia:
Listen – Słuchaj
What do you hear? – co słyszysz?
I hear a dog – ja słyszę psa
I hear a cat – ja słyszę
I hear a duck – ja słyszę kaczkę
I hear a rooster – ja słyszę koguta
I hear a pig – ja słyszę świnkę
I hear an Elephant – ja słyszę słonia
Days of the week – piosenka:
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Zwroty i wyrażenia:
Sunday - Niedziela
Monday - Poniedziałek
Tuesday - Wtorek
Wednesday - Środa
Thursday - Czwartek
Friday - Piątek
Saturday - Sobota
Bath song – piosenka:
Can you wash your hair?
I can wash my hair.
Can you wash your feet?
I can wash my feet.
Can you wash your face
I can wash my face.
Can you wash your knees?
I can wash my knees.
I can wash my hair.
I can wash my feet.
I can wash my face.
I can wash my knees.
This is the way we take a bath.
Can you wash your shoulders?
I can wash my shoulders.
Can you wash your toes?
I can wash my toes.
Can you wash your hands?
I can wash my hands.
Can you wash your nose?
I can wash my nose.
I can wash my shoulders.
I can wash my toes.
I can wash my hands.
I can wash my nose.
Zwroty i wyrażenia:
Can you wash your hair? – potrafisz umyć swoje włosy?
I can wash my hair – Potrafię umyć moje włosy
Feet - stopy
Face - twarz
Knees - kolana
This is the way we take a bath – tak właśnie bierzemy kąpiel
Shoulders - ramiona
Toes – palce u stóp
Hands – dłownie
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Nose – nos
Daddy finger – piosenka:
Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Zwroty i wyrażenia:
Daddy finger, where are you? – tatusiu paluszku, gdzie jesteś?
Here I am – tutaj jestem
How do you do? – jak się masz?
Mommy finger – mamusiu paluszku
Brother finger – braciszku paluszku
Sister finger – siostrzyczko paluszku
Baby finger – dziecko paluszku
Zwroty i wyrażenia programu przedszkolnego:
Summer holidays:
World – świat
Play – bawić się
Fun – zabawa
Gifts - prezenty
Summer – lato
Sun – Słońce
Swimmer – pływak
Sunglasses – okulary przeciwsłoneczne
Sunbathe – opalać się
Sea – morze
Beach – plaża
Sandcastle – zamek z piasku
By the sea – nad morzem
By the lake – nad jeziorem
In the mountains – w górach
Children around the world:
Children's Day – Dzień Dziecka
Hello, Bonjour, Buenos dias!, G'day, Guten-Tag, Konichiwa...
Ciao, Shalom, Do-Brey dien – przywitania w innych językach
Hello to all the children of the world – witajcie dzieci z całego
świata
We live in different places from all around the world- mieszkamy w
różnych miejscach na całym świecie
We speak in many different ways – mówimy w różnych językach
Though some things may be different – choć niektóre rzeczy nas
różnią
We're children just the same – my jesteśmy takimi samymi dziećmi
And we all like to sing and play – I wszyscy lubimy śpiewać I bawić
się!
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Hiperłącza do podstawowych piosenek:
- „BABY SHARK”
https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI
- „WHAT DO YOU HEAR?”
https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc
- „DAYS OF THE WEEK”
https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck
- „MR GOLDEN SUN”
https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y
- „BATH SONG”
https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
- „DADDY FINGER”
https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g
- „CHILDREN AROUND THE WORLD”
https://www.youtube.com/watch?v=2nYjGy_ZUG8
Hiperłącza do gier, zabaw i kart pracy ćwiczących słownictwo:
- FAMILY/ CHILDREN’S DAY (Rodzina, Dzień Dziecka)
https://www.youtube.com/watch?v=lob3Q7TKmQQ (WARM-UP “Simon says” piosenka na rozgrzewkę)
https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8 (Daddy finger, inna wersja- członkowie rodziny)
https://www.youtube.com/watch?v=8esKJFztgaM (Children’s Day- piosenka ruchowa)
https://www.youtube.com/watch?v=ni_at59TzMA (The wolrd’s family- książka)
https://www.youtube.com/watch?v=m5kGVV8AA0I (EXTRA- Dzieci próbują posiłki popularne w innych krajach)
https://drive.google.com/file/d/0Byr_Cmyf5_Ryek5FY3RjbXBwUWM/view (Karty pracy- dzieci mogą pokolorować flagi innych krajów oraz
zobaczyć jak wyglądają dzieci na całym świecie)
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/happy-childrens-day-poster-with-kids-in-sky-vector-18041220 (Dzień Dziecka- kartka do
pokolorowania oraz wycięcia)
- CALENDAR / DAILY ROUTINE / SUMMER (kalendarz / codzienne czynności / lato)
https://www.youtube.com/watch?v=XKnRahzQiKc (Dni tygodnia- piosenka)
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ (Dni tygodnia- piosenka 2)
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk (Miesiące- piosenka)
https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU (Pory roku- słownictwo)
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM (Codzienne czynności- słownictwo)
https://www.youtube.com/watch?v=rgD29iGFTUU (Posiłki- rymowanka)
https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ (Codzienne czynności, higiena- piosenka)
https://www.youtube.com/watch?v=EzXXVBZWDII (Choroby- zabawa w szpital)
https://www.youtube.com/watch?v=SFE0mMWbA-Y (Codzienne czynności, sprzątanie- piosenka)
https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI (Lato- piosenka 1)
https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM (Lato- piosenka 2)
https://www.youtube.com/watch?v=pxrPwRDrRwg (Lato / wakacje- słownictwo)
https://www.youtube.com/watch?v=xAkBpf_mvx0 (Letnie ubrania- słownictwo)
https://www.anglomaniacy.pl/summerPrintables.htm (Lato- karty pracy, pełen wybór)
- HOUSE / ROOMS (dom / pokoje)
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc (Pokoje- słownictwo)
https://www.youtube.com/watch?v=38fjJ5cWhnI (Pokoje- bajka „Steve and Maggie”)
https://www.youtube.com/watch?v=qsmlxP8T720 (Pokoje- “Guessing game”)
https://www.youtube.com/watch?v=pcIuL89AAJ8 (Kuchnia- słownictwo)
https://www.anglomaniacy.pl/kitchenPrintables.htm (Kuchnia- karty pracy)
https://www.anglomaniacy.pl/kitchenMatching.htm (Kuchnia- gra online)
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https://www.youtube.com/watch?v=690ZV3bKHZ4 (Łazienka- słownictwo)
https://www.anglomaniacy.pl/bathroomPrintables.htm (Łazienka- karty pracy)
https://www.anglomaniacy.pl/bathroomMatching.htm (Łazienka- gra online)
-PREPOSITION OF PLACE (przyimki miejsca)
https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM (Przyimki miejsca- gra)
https://www.youtube.com/watch?v=xyMrLQ4ZI-4 (Przyimki miejsca- rymowanka)
https://www.anglomaniacy.pl/pdf/e33flashcards.pdf (Przyimki miejsca- karty do gry)

Powtórzenie słownictwa realizowanego w kwietniu:
- „I LOVE MY MUMMY”
https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng
- „I LOVE MY DADDY”
https://www.youtube.com/watch?v=Tm4jDxUqQgg
- „A SAILOR WENT TO SEA”
https://www.youtube.com/watch?v=nFxAiWkSePk
- „ABC” SONGS
https://www.youtube.com/watch?v=cR-Qr1V8e_w

CLOCK - szkoła językowa i biuro tłumaczeń Agnieszka Jaworek
◦ ul. Zawadzkiego 24/32, 62-600 Koło ◦tel.: 575 390 875, 512 300 068
◦e-mail: biuro@clock.edu.pl ◦www.clock.edu.pl

