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Grupa Jeżyki: 

Good Morning Jeżyki, zaśpiewajmy piosenkę na powitanie: 

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

 

A teraz przypomnimy sobie poznane  rodzaje pogody: 

Sunny – słonecznie 

Windy – wietrznie 

Rainy – deszczowo 

Snowy – śnieżnie 

Stormy – burzowo 

Postarajcie się naśladować ruchy w piosence: 

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

 W tym tygodniu poznamy nowe słówka dotyczące zawodów: 

https://www.youtube.com/watch?v=A14IZ4TbiD0 

Posłuchajcie proszę oraz postarajcie się powtórzyć nowe wyrazy: 

Teacher – nauczyciel 

Pilot – pilot 

Driver – kierowca 

Doctor – lekarz 

Police officer – policjant 

Chef – kucharz 

Baker – piekarz 



Czas na nową piosenkę, posłuchajcie proszę: 

https://www.youtube.com/watch?v=syut1tqUPWQ 

 

Na dziś to już wszystko! Na zakończenie przesyłam wam naszą ulubioną piosenkę! 

Bye Bye! 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 
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Grupa Smerfy: 

Good Morning  kochane Smerfy, zaśpiewajmy piosenkę na powitanie: 

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

 

A teraz przypomnimy sobie poznane  rodzaje pogody: 

Sunny – słonecznie 

Windy – wietrznie 

Rainy – deszczowo 

Snowy – śnieżnie 

Stormy – burzowo 

Postarajcie się naśladować ruchy w piosence: 

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

 

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

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

 

Uwaga are you ready? Liczymy 1-7 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 

Ta piosenka pomaga nam ćwiczyć  liczenie 1-7 . Możecie pomóc sobie używając 

paluszków.  

 



Kochani w tym tygodniu poznamy nowe słownictwo dotyczące zawodów: 

Posłuchajcie i postarajcie się powtórzyć słówka: 

https://www.youtube.com/watch?v=cyy6sLTFKHc 

 

Zaśpiewajmy nową piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=wKfrbnRRD-k 

 

Przypomnimy sobie piosenkę o wiośnie: 

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

 

Na dziś to już wszystko! Na zakończenie przesyłam wam naszą ulubioną piosenkę,  

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

 

Bye bye song: 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 
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Grupa Leśne Elfy, Grupa Słoneczka, Grupa Pszczółki: 

 

Good Morning  kochani, zaśpiewajmy piosenkę na powitanie: 

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

 

A teraz przypomnimy sobie poznane  rodzaje pogody: 

Sunny – słonecznie 

Windy – wietrznie 

Rainy – deszczowo 

Snowy – śnieżnie 

Stormy – burzowo 

Postarajcie się naśladować ruchy w piosence: 

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

 

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

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

 

Uwaga are you ready? Liczymy 1-7 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 

Ta piosenka pomaga nam ćwiczyć  liczenie 1-7 . Możecie pomóc sobie używając 

paluszków.  

 



Kochani w tym tygodniu poznamy nowe słownictwo dotyczące zawodów: 

Posłuchajcie i postarajcie się powtórzyć słówka: 

https://www.youtube.com/watch?v=cyy6sLTFKHc 

 

Zaśpiewajmy nową piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=wKfrbnRRD-k 

 

Przypomnimy sobie piosenkę o wiośnie: 

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

 

Na dziś to już wszystko! Na zakończenie przesyłam wam naszą ulubioną piosenkę,  

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

Poniżej jest karta pracy, wytnij i przyklej w odpowiednie okienko. 

 

Bye bye song: 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 


