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Grupa Jeżyki: 

Hello!Hello! Jeżyki, zaśpiewajmy piosenkę na powitanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

Jaka jest dziś pogoda? Zaśpiewajm razem: 

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

 

Sunny – słonecznie 

Windy – wietrznie 

Rainy – deszczowo 

Snowy – śnieżnie 

 

Posłuchajcie piosenki, którą śpiewamy  kiedy chcemy przegonić deszcz: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 

 

 Przypomnijmy sobie  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, 

która utrwali nam nowe słówka! Bye Bye! 

https://www.youtube.com/watch?v=efUSuwH9p5o 
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Grupa Smerfy: 

Hello! Hello!  Kochane Smerfy, wstajemy! Zaśpiewajmy piosenkę na powitanie, 

pamiętajcie ruszamy się tak jak w piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE 

 

Czy sprawdzaliście już jaka jest dziś pogoda? 

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

 

A teraz przypomnimy sobie poznane  rodzaje pogody: 

Sunny – słonecznie 

Windy – wietrznie 

Rainy – deszczowo 

Snowy – śnieżnie 

Zaśpiewajmy piosenkę, która pomaga nam przegonić deszcz: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 

 

Kochani policzymy dziś do 10! Uwaga nowa piosenka! Słuchamy uważnie i 

liczymy! 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 

Fajna ta piosenka prawda? 

Czas na powtórkę nowych wyrazów dotyczących 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, 

dziś w innej wersji! Posłuchajcie! 

https://www.youtube.com/watch?v=efUSuwH9p5o 

 

Bye bye song: 

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

 

Hello! Hello!  Kochani, wstajemy! Zaśpiewajmy piosenkę na powitanie, 

pamiętajcie ruszamy się tak jak w piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE 

 

Czy sprawdzaliście już jaka jest dziś pogoda? 

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

 

A teraz przypomnimy sobie poznane  rodzaje pogody: 

Sunny – słonecznie 

Windy – wietrznie 

Rainy – deszczowo 

Snowy – śnieżnie 

Zaśpiewajmy piosenkę, która pomaga nam przegonić deszcz: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 

 

Kochani policzymy dziś do 10! Uwaga nowa piosenka! Słuchamy uważnie i 

liczymy! 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 

Fajna ta piosenka prawda? 

Czas na powtórkę nowych wyrazów dotyczących 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 

 

Karta pracy poniżej. Połącz w pary. 

A policeman - policjant 

A singer - piosenkarka 

A teacher- nauczyciel 

A doctor - lekarz 

A driver - kierowca 

 

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

dziś w innej wersji! Posłuchajcie! 

https://www.youtube.com/watch?v=efUSuwH9p5o 

 

Bye bye song: 

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

 



 

 

 

 


