
Zajęcia 20.04.2020 

Grupa 4/5/6  PS 5 

Temat: Check yourself! Sprawdź się! 

 

Szanowni Rodzice!  

W sieci nareszcie zostały udostępnione nagrania do kart sukcesu! Ponawiam więc dwiczenie, do 

którego wcześniej nie miałam zapisu dźwiękowego, i z którym wiem, że był problem, za co oczywiście 

bardzo przepraszam. Jest to bardzo ważne aby dziecko wykonało poniższą kartę sukcesu 

samodzielnie, na tyle, na ile potrafi. Was drodzy Rodzice proszę tylko odtwarzanie nagrania                    

i zatrzymywanie go po każdej wypowiedzi (wypowiedź to jedno zdanie np. „One. I want to be                

a teacher.”- i w tym miejscu trzeba nacisnąd pauzę, itd.).  

Do dzieła! 

Zadanie 1. 

Repeat the words! Powtórz słówka! 

Włącz nagranie Bugs team, Bugs team, one, two ,three.. i pokazuj paluszkiem na obrazki 

Pobierz nagranie:  https://drive.google.com/open?id=1V1uJtZTQwlAqUs8hX2KM0oWaCkKNzUNZ 

                   

 

Zadanie 2. 

Wydrukuj proszę kartę sukcesu z ostatniej strony. A oto co trzeba  tam zrobid: 

Ćwiczenie 1. Karta sukcesu. 

Number. Ponumerujwypowiedzi . 

Czy widzisz cyfrę „1” w okienku obok obrazka? Zaraz usłyszysz nagranie, w którym dzieci będą mówiły 

kim chciałyby zostad kiedy dorosną ”Iwant to be…”.  W okienkach obok obrazków trzeba 

ponumerowad wypowiedzi(która jest pierwsza, druga, trzecia itd., pomogą Ci obrazki). Pobierz proszę 

nagranie do karty sukcesu:  https://drive.google.com/open?id=1Vyj_EsOaalVgVR-BzD0uLRi-

Rr7WPoEL 

[Odpowiedzi: 1. I want to be a teacher. 2. I want to be a cook.  3. I want to be an artist.4. I want to be 

a firefighter. 5. I want to be a doctor. 6. I want to be a police officer.] 

 

https://drive.google.com/open?id=1V1uJtZTQwlAqUs8hX2KM0oWaCkKNzUNZ
https://drive.google.com/open?id=1Vyj_EsOaalVgVR-BzD0uLRi-Rr7WPoEL
https://drive.google.com/open?id=1Vyj_EsOaalVgVR-BzD0uLRi-Rr7WPoEL


Ćwiczenie 2. Karta sukcesu. 

Listen and circle. Posłuchaj i zakreśl w kółko. 

 Popatrz na dzieci. Widzisz dymki obok nich? Mówią o swoich rodzicach, jaki zawód wykonuje ich 

mama, tata. A teraz posłucha jnagrania i zakreśl w kółko właściwą wypowiedź, czyli to o czym mówi 

chłopczyk numer 1, dziewczynka numer 2 i dziewczynka numer 3. 

Pobierz proszę nagranie do karty sukcesu: https://drive.google.com/open?id=1bJ-

f9PpjuvlNCaFbLGWcw2ooiDsHqzxx 

[odpowiedzi: 1. My mummy is a doctor. 2. My mummy is a singer. 3.  My daddy is a farmer.] 

 

 

Byłoby mi bardzo miło, jeśli mogłabym zobaczyd Twoją pracę! Prześlij ją proszę (zdjęcie lub skan) 

jeśli możesz na mój mail : wiolaskwarkowska@wp.pl. Jeśli masz też inne prace, śmiało- przyślij je 

także! W temacie maila podaj imię i pierwszą literkę nazwiska, nazwę grupy oraz numer 

przedszkola. 

https://drive.google.com/open?id=1bJ-f9PpjuvlNCaFbLGWcw2ooiDsHqzxx
https://drive.google.com/open?id=1bJ-f9PpjuvlNCaFbLGWcw2ooiDsHqzxx
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