
Dzień dobry Wszystkim, oto kolejna mini lekcja dla dzieci: 

1. Kilkuminutowy odcinek kreskówki pt. Peppa Pig. Zadaniem dzieci jest obejrzenie bajki 

w języku angielskim oraz policzenie ile razy pojawi się  słowo HICCUPS- CZKAWKA 

/czyt. Hykaps/ oraz ile razy pojawi się dźwięk naśladujący czkawkę. Na samym 

początku zapoznajemy dziecko z powyższym słowem i prosimy o powtórzenie a 

następnie wyjaśniamy co należy zrobić podczas oglądania filmu. Film odnajdziemy w 

linku poniżej:  

https://www.youtube.com/watch?v=KYOWEC3Hx40 – wersja z napisami w języku 

angielskim 

https://www.youtube.com/watch?v=TT0o8peYZeo&t=11s – wersja bez napisów 

 

2. Wyliczanka – powtórzenie/utrwalenie 

I love you, I love you  /czyt. Aj law ju/ 

Peek-a-boo, Peek-a-boo /czyt. Pikabu/ 

a-ciooo, a-cioo, a-cioo /czyt.a ciu/ 

bless you, bless you, bless you /czyt. Bles ju/ 

thank you, thank you, thank you /czyt. Fenk ju/ -przy słowie thank musimy wysunąć 

trochę język do przodu. 

 

3. Piosenka Do you like broccoli ice cream? , kiedyś już się pojawiła ale warto ją 

powtórzyć. Link oraz słowa wraz z wymową poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk  

  

 Do you like broccoli? - Czy lubisz brokuły? Czyt. Du ju lajk brokeli?- bardzo 

krótka głoska e 

Yes, I do! -Tak . czyt. Jes aj du. 

 Do you like ice cream?  - lody czyt. ajs krim 

Yes, I do! 

 Do you like broccoli ice cream? 

 No, I don't. Yucky! – nie , fuj. Czyt. Nol ai don’t jaki 

 

 Do you like donuts? – pączki czyt. dołnats 

 Yes, I do! 

 Do you like juice?- sok czyt, dżus 

 Yes, I do! 

 Do you like donut juice? 

 No, I don't. Yucky! 

 

 Do you like popcorn? Czyt. Popkorn – miękkie r  

Yes, I do!  

Do you like pizza? Czyt. pitsa 

Yes, I do!  

https://www.youtube.com/watch?v=KYOWEC3Hx40
https://www.youtube.com/watch?v=TT0o8peYZeo&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk


Do you like popcorn pizza?  

No, I don't. Yucky! 

 

 Do you like bananas? – banany czyt. Benana – bardzo krótkie e 

Yes, I do! 

 Do you like soup? – zupa czyt. sup 

 Yes, I do!  

Do you like banana soup? 

 No, I don't. Yucky! 

 

 

 


