
Szanowni Rodzice, 

Przesyłam kolejne materiały na zajęcia z języka angielskiego realizowanego według 

programu „Kraina Baśni” w Przedszkolu Chrystusa Króla, warto na każdych zajęciach 

powtórzyć materiał z poprzedniej lekcji. Będę przesyłać Państwu materiały raz  

w tygodniu, aczkolwiek warto drugi raz w tygodniu powtarzać ten sam materiał  

z dziećmi.  

Z pozdrowieniami  

p. Iwona  

Temat zajęć: How’s the weather 

 

1. Przywitanie się piosenką Good Morning (tekst i nagranie w załączniku) 

 

2. Utrwalenie pytania i odpowiedzi:  What is your name? My name is…. 

 Rodzic pyta: What is your name? 

 Dziecko odpowiada: My name is… 

Dziecko zadaje pytanie rodzicowi/rodzeństwu What is your name? 

 

3. Piosenka – How’s the weather (piosenka w załączniku, ale warto aby dzieci 

obejrzały teledysk) 

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

 

How’s the weather? How’s the weather? 

How’s the weather today? 

Is it sunny? 

Is it rainy? 

Is it cloudy? 

Is it snowy? 

How’s the weather today? 

Let’s look outside. 

How’s the weather? 

Is it sunny today? 

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


Let’s look outside. 

How’s the weather? 

Is it rainy today? 

Let’s look outside. 

How’s the weather? 

Is it cloudy today? 

Let’s look outside. 

Is it snowy today? 

How’s the weather? How’s the weather? 

How’s the weather today? 

Is it sunny? 

Is it rainy? 

Is it cloudy? 

Is it snowy? 

How’s the weather today? 

 

4. Poznanie słówek z piosenki How’s the weather przy pomocy kart obrazkowych  

(w załącznikach) 

 

 Sunny – słonecznie 

 Rainy – deszczowo 

 Cloudy – pochmurno 

 Snowy – śnieżnie 

 

5. Utrwalenie pytania How’s the weather?– Jaka jest pogoda? 

 

Zadawanie przez rodzica pytań: 

 

Is it sunny? 

Is it rainy? 

Is it cloudy? 

Is it snowy? 

 

Utrwalenie zwrotu: Let’s look outside – spójrzmy na zewnątrz 

 

 

Dziecko odpowiada: Yes it is Or  No, it isn't/ Tak, jest lub Nie, nie jest 

 



Mówi jaka jest pogoda: It is…. rainy/sunny/cloudy/snowy –  

Jest deszczowo/słoneczne/pochmurno/śnieżnie 

 

 

6. Zabawy z użyciem flashcards (w załączniku) 

 

 Which one is missing? Dziecko musi zapamietać ilustracje. Rodzic mówi: close your 

eyes. W tym czasie chowa jedną ilustracje. Dziecko musi odgadnąć czego brakuje. 

 What has changed place? Dziecko musi zapamiętać kolejność flashcards. Zamyka 

oczy, a rodzic zmienia miejsca kart. Dziecko musi zgadnąć jakie karty zmieniły 

miejsca. 

 

7. How’s the weather?– narysowanie przez dziecko jaka jest dzisiaj pogoda i nazwanie 

jej w języku angielskim. Raczej nie będzie śnieżnie, mam nadzieję, że będzie 

słonecznie   

 

8. Pożegnanie się z piosenką Goodbye song (tekst i nagranie w załączniku) 

 

 

 


