SEPTEMBER. WRZESIEŃ

WORD LIST. LISTA SŁÓWEK.
GROUP: BUTTERFLIES. GRUPA: MOTYLKI
GREETINGS - PRZYWITANIA
Hello! Cześć!
Good morning! Dzień dobry! (rano)
Good afternoon! Dzień dobry! (od 12:00)
Good evening! Dobry wieczór!
Good night! Dobranoc!
Goodbye! Do widzenia!
Bye! Pa!
See you! Do zobaczenia!
COLOURS - KOLORY
white biały
yellow żółty
orange pomarańczowy
pink różowy
purple fioletowy
red czerwony
green zielony
blue niebieski
brown brązowy
black czarny
FEELINGS – UCZUCIA, EMOCJE
happy szczęśliwy
sad smutny
hungry głodny
good dobry, dobrze
great świetnie
wonderful wspaniale
tired zmęczony
thirsty spragniony
not so good nie za dobrze
ACTIONS - CZYNNOŚCI
walking spacerować
hop skakać na jednej nodze
running biegać
stop zatrzymywać się
tiptoe chodzić na palcach, skradać się
jump skakać
swimming pływać
sleep spać
wake up obudzić się
stretch up rozciągnij się w górę
stretch down rozciągnij się w dół
turn around obróć się dookoła
move your shoulders ruszaj ramionami
up w górę
down w dół
stretch your arms wyciągnij ręce do przodu
ROAD SAFETY – BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE
traffic light sygnalizator świetlny
zebra crossing przejście dla pieszych
lollipop lady osoba przeprowadzająca przez ulicę dzieci idące do lub
ze szkoły = pan / pani stopek
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SONGS - PIOSENKI

Maple leaf learning:
„Good morning song for kids”
‘’Let’s shake hands”
„How are you today?”
„The greetings song”
„Let’s be planes”
Super simple songs:
„Hello!”
„Make a circle”
„Walking, walking”
„Bye bye Goodbye”
„Open shut them”
CHANTS - RYMOWANKI
One, two, three, four,
sit on the floor!

Jeden, dwa, trzy, cztery
Siadamy! (dosłownie siadaj na podłodze)

Jbrary:
„The handwashing song” (od 0,17s do 0,56s)
Tops and bottoms, tops and bottoms
In between, in between
Scrub them all together, scrub them all together
Now we’re clean, squeaky clean
Pebbles live:
Twinkle, twinkle traffic light with action (do 0,34s)
Twinkle, twinkle traffic light
Shining on the corner bright
When it’s green it’s time to go
When it’s red it’s stop you know.

