
ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIESLKIEGO W GRUPIE 

5-LATKÓW. 

Hello Pupils! Hello Parents! 

Witam kochane dzieci! Witam drogich 

rodziców! 

Bardzo proszę o pomoc w zajęciach 

rodziców.  

 

 

17.11.2020 – wtorek 

Temat: Na dzisiejszych zajęciach utrwalamy liczby 1-10 po angielsku. 

Wykonujemy zadanie utrwalające poznane cyferki.    

Na początku przypominamy sobie zwroty powitalne: 

✓ Hello! /heloł/ - witamy 

✓ Hello everyone / heloł ewriłan/ - witamy się z wszystkimi  

Piosenka na powitanie – aby odszukać piosenkę na Internecie, proszę nacisnąć 

lewy klawisz Ctrl i najechać kursorem (strzałeczką) na podany poniżej link: 

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

Piosenke można powtórzyć dwa razy.  

Następnie przypominamy sobie liczebniki 1-10.  

One /łan/ 

Two /tu/ 

Three /fri/ 

Four /for 

Five /fajw/  

Six  /siks/ 

Seven /sewen/ 

Eight /ejt/ 

Nine /najn/  

Ten /ten/  

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


 

Później słuchamy piosenkę, próbujemy liczyć razem z piosenką. Piosenkę 

można powtórzyć dwa, trzy razy w celu utrwalenia liczebników.  

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

 

Słowa piosenki:  

One, two, three, four, five, six,  

One, two, three, four, five, six,  

Do you know your numbers? /du ju noł jor nambers/  

Can you count to six?  /ken ju kałnt tu siks/  

One, two, three, four, five, six 

 

COUNT – LICZYĆ 

CAN YOU COUNT TO SIX? – CZY UMIESZ LICZYĆ DO 

SZEŚCIU?  

Zadajemy dziecku pytanie – CAN YOU COUNT TO…. – za każdym 

razem podając inną cyferkę.  

  

• Przechodzimy do karty pracy, która można wydrukować lub samodzielnie 

stworzyć dla dzieci. Dzieci poprawiają po śladzie liczby – numerki i 

formę pisaną. Następnie wycinamy jabłuszka po prawej stronie. Wycięte 

jabłka dopasowujemy do odpowiedniej cyferki. Nazywamy liczby.  

Wykonane prace składamy do teczki.  

 

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


 



 

18.11.2020 – środa 

Temat: Na zajęciach liczymy 1-10. Przypominamy sobie słowa wyliczanki.   

 

Piosenka na powitanie – aby odszukać piosenkę na Internecie, proszę nacisnąć 

lewy klawisz Ctrl i najechać kursorem (strzałeczką) na podany poniżej link: 

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

Piosenkę można powtórzyć dwa razy.  

 

Włączamy dziecku piosenkę, znaną z zajęć szkolnych.  

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho  

 

One potato, two potatoes, three potatoes, four. /łan potejto, tu potejtołs, fri 

potejtołs, for/  

Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more! /fajw potejtołs, siks 

potejtołs, sewen potejtołs, mor!/  

 

Następnie bawimy się razem z dzieckiem, na kogo padnie MORE, to ta osoba 

odpada z zabawy. Im więcej uczestników wyliczanki tym lepiej😊  

Po zabawie kolorujemy malowankę, pracę składamy do teczki.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLTfPXNeKtc
https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho


One potato, two potatoes, three potatoes, four. 

Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, 

more!  


