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język angielski 
czwartek 14 kwietnia 2021 roku 
 

Temat: Przyroda budzi się na wiosnę. „Spring is here”.  
 
Witamy się jak zwykle piosenką „Hello, hello!” 

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8 
 
Dziś też proponuję, żebyśmy na początku zajrzeli do piosenki, która pokaże nam, jak we 

właściwy sposób myć ręce: „Handwashing songs with gestures”. 
https://youtu.be/CUxSovqQOvU  

 
Dla przypomnienia proponuję obejrzeć film o porach roku, który ogladaliśmy wspólnie nieraz. 

A oto słowa piosenki, nie zapomnijcie ilustrować ją gestami, które bardzo dobrze znacie. 
„How’s the weather? 
„How’s the weather? How’s the weather? How’s the weather today? 
Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? How’s the weather today? 
Let’s look outside. How’s the weather? Is it sunny today? 
Let’s look outside. How’s the weather? Is it rainy today? 
Let’s look outside. How’s the weather? Is it cloudy today? 
Let’s look outside. Is it snowy today?” 
https://youtu.be/rD6FRDd9Hew  

 
Teraz zaproszę Was do obejrzenia historyjki z drużyną owadów. Bugs Team opowie Wam 

historię pewnego motyla. Czy zauważyliście, że do drużyny dołączył nowy bohater? Kim jest 
Gary, jak myślicie? Przy okazji zwróćcie uwagę na części ciała. Czy pamiętacie, jak się 
nazywają? Po obejrzeniu opowiedzcie rodzicom, co się przytrafiło motylowi?  
https://youtu.be/DaV8il-YBA8  
 
Słownictwo i zwroty związane z wiosną (jeżeli macie problem z wymową, pomoże Wam 
aplikacja Diki słownik angielskiego online, gdzie po wpisaniu słowa po angielsku możecie 
wcisnąć głośnik umieszczony po słowie, a usłyszycie, jak należy je wymawiać):  
 
a ladybird [‘lejdiber:d] - biedronka 
a bee [bi:] - pszczoła 
a frog [frog] - żaba 
a butterfly [‘bateflaj] - motyl 
a caterpillar [‘katepila] – gąsienica 
a grasshopper [‘gra:shope] – konik polny 
a spider [‘spaide] - pająk 
a snail [sneil] – ślimak 
a bear [bee] – niedźwiedź 
a bird [ber:d] – ptak 
a flower [‘flałer] - kwiat 
grass [gra:s] - trawa 
a leaf [li:f] – liść 
 
It’s warm. [its ło:m] – Jest ciepło. 
It’s sunny. [its ‘sani] – Jest słonecznie. 
It’s spring. [its spring] – Jest wiosna. Nadeszła wiosna. 

 
Dla utrwalenia słownictwa dotyczącego jedzenia proponuję zabawę na 

spostrzegawczość, znacie Dobble? Zapraszam Was do gry w dobble online, 
wystarczy, że wejdziecie w podany przeze mnie niżej link. Kiedy wciśniecie słowo 
Start, gra przeniesie Was na stronę z dwoma kołami. Waszym zadaniem jest znaleźć 
obrazek, który występuje na obu kołach. Wystarczy w niego kliknąć, jeśli odpowiedź 
będzie prawidłowa, po lewej stronie pokaże się punkt, który otrzymaliście i 
uśmiechnięta buźka na środku, jeżeli nieprawidłowa, buźka będzie smutna i zniknie 
jedno „życie”. Powodzenia! Świetnej zabawy! W grę można grać kilkukrotnie, 
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wystarczy, że wciśniecie przycisk „zagraj jeszcze raz” - taka zakręcona strzałka. A na 
dole w razie potrzeby macie podpowiedź, jeśli wciśniecie jedną gwiazdkę, zniknie 
jeden zbędny obrazek w obu kołach, jeśli wciśnienie dwie gwiazdki, znikną dwa 
obrazki. I wybór będzie prostszy. To co, do dzieła! Nie zapomnijcie nazywać obrazki 
po angielsku, jeśli pamiętacie.  
https://view.genial.ly/606e161a91afd90d785490d5/interactive-content-food-
dobble 
  

To jeszcze trochę ruchu. Zapraszam na zabawę ruchową do piosenki „Spring is here” 
(Przyszła wiosna). 
https://youtu.be/DobrRgD5aOU  
W piosence spotkacie żabkę (frog), która będzie polować na komary i z którą 
będziecie mogli poskakać. A także inne zwierzęta, które zabiorą Was na spacer. 
Pobawcie się z nimi, polatajcie jak pszczółka, pomachajcie skrzydełkami z biedronką i 
motylem, pochodźcie jak ptak, machając skrzydłami. Obserwujcie, jakie są oznaki 
wiosny. 

 
A na deser, jeśli jeszcze macie ochotę, zapraszam na bardzo przyjemną piosenkę – 

historię o króliczku, który szuka wiosny, spotyka niedźwiadka i żółwika. Zima się 
kończy i wszystko zwiastuje wiosnę, tak samo będzie u nas. Niech w ten deszczowy, 
chłodny dzień króliczek przeniesie Was w piękną wiosenną krainę. Czy wiecie, jak się 
nazywa zjawisko na niebie, które powstało dzięki słońcu i deszczowi? Tak, to rainbow 
– tęcza.  
https://youtu.be/A16Cu6Ic1pA 
 
Niedługo się spotkamy.  
See you soon! Bye, bye! 
 


