
Język angielski 31.03.21 

Grupa Jeżyki: 

Hello kochane Jeżyki, zaczynamy od piosenki na powitanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

 

A jaka jest dzisiaj pogoda? Zaśpiewajmy piosenkę o pogodzie☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

 

Czy już wiecie? Czy jest sunny, cloudy, rainy or snowy? 

https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y 

 

A teraz kochane Jeżyki policzymy do 5 five! Uwaga one, two, three, four, five! 

https://www.youtube.com/watch?v=1pF7JpvUhcQ 

To była nowa piosenka, dzięki której możemy liczyć od one to five. 

 

Powtórzymy sobie nowe słówka dotyczące Wielkanocy – Easter! 

https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4 

 

Na dziś to już wszystko! Na zakończenie przesyłam wam naszą ulubioną piosenkę, 
tym razem w wersji Wilekanoc☺  

https://www.youtube.com/watch?v=IE3FgnBv-6o 

 

Happy Easter!!! Wesołych Świąt!! Bye Bye! 



Język angielski 31.03.21 

Grupa Smerfy: 

Hello kochane Smerfy, zaczynamy od piosenki na powitanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs 

 

A jaka jest dzisiaj pogoda? Zaśpiewajmy piosenkę o pogodzie☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

 

Czy już wiecie? Czy jest sunny, cloudy, rainy or snowy? 

https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y 

 

A teraz kochane Smerfy policzymy do 5 five! Uwaga one, two, three, four, five! 

https://www.youtube.com/watch?v=1pF7JpvUhcQ 

To była nowa piosenka, dzięki której możemy liczyć od one to five. 

 

Powtórzymy sobie nowe słówka dotyczące Wielkanocy – Easter! 

https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4 

 

Zaśpiewajmy piosenkę o wiośnie: 

https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI 

 

 



Na dziś to już wszystko! Na zakończenie przesyłam wam naszą ulubioną piosenkę, 
tym razem w wersji Wielkanoc☺  

https://www.youtube.com/watch?v=IE3FgnBv-6o 

 

Bye bye song: 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

 

 

Happy Easter!!! Wesołych Świąt!! Bye Bye! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Język angielski 31.03.21 

Grupa Leśne Elfy, Grupa Słoneczka, Grupa Pszczółki: 

 

Hello kochani, zaczynamy od piosenki na powitanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs 

 

A jaka jest dzisiaj pogoda? Zaśpiewajmy piosenkę o pogodzie☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

 

Czy już wiecie? Czy jest sunny, cloudy, rainy or snowy? 

https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y 

 

A teraz kochani  policzymy do 10 ten! Uwaga, are you ready? 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 

To była nowa piosenka, dzięki której możemy liczyć od one to ten. 

 

Powtórzymy sobie nowe słówka dotyczące Wielkanocy – Easter! 

https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4 

 

Zaśpiewajmy piosenkę o wiośnie: 

https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI 

 

 



Na dziś to już wszystko! Na zakończenie przesyłam wam naszą ulubioną piosenkę, 
tym razem w wersji Wielkanoc☺  

https://www.youtube.com/watch?v=IE3FgnBv-6o 

Poniżej jest karta pracy, color and cut, pokoloruj i wytnij! 

 

Bye bye song: 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

 

 

Happy Easter!!! Wesołych Świąt!! Bye Bye! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




