Piosenka na powitanie
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
Hello! Hello! - dzień dobry, witaj
Hello, how are you? - jak się masz?
(Repeat)
I'm good! - dobrze!
I'm great! - świetnie!
I'm wonderful! - cudownie, wspaniale!
(Repeat)
Hello! Hello!
Hello, how are you?
(Repeat)
I'm tired. - jestem zmęczony
I'm hungry. - jestem głodny
I'm not so good. - nie czuję się za dobrze
(Repeat)
Hello! Hello!
Hello, how are you?
(Repeat 3x)
Bajka z serii „Moje pierwsze angielskie czytanki”
„Cathy the mouse is sad at night” - „Myszka Cathy jest smutna nocą”
Słówka:
mouse – myszka
bird – ptaszek
firefly – świetlik
ant - mrówka
day – dzień
night – noc
morning – ranek
afternoon – popołudnie
evening – wieczór
happy – szczęśliwa
sad – smutna
scared – przestraszona
dark – ciemno
light – światło (jasno)

Utrwalamy nazwy kolorów
red - czerwony
orange - pomarańczowy
yellow - żółty
green - zielony
blue - niebieski
pink - różowy
purple - fioletowy
brown - brązowy
white - biały
black – czarny
gray – szary
Piosenka „What Color Is it?” - Jaki to kolor?
https://www.youtube.com/watch?v=YyFLBTTAbSE&list=RDKC-8AvunL8Y&index=3
Poznajemy Baby Beetles – Małe Żuczki uczą angielskiego
https://www.youtube.com/watch?v=cYdU-vrsiqk
Słówka:
go! – idź!
stop! - zatrzymaj się!
Bajka z serii „Tom and Keri”
„Tom's red ball” – Czerwona piłka Toma
https://www.youtube.com/watch?v=4Ogr2HYMUFk
Słówka i zwroty:
Hello Tom – dzień dobry Tom
Hello Keri – dzień dobry Keri
yellow house – żółty domek
red – czerwony kolor
ball – piłka
red ball – czerwona piłka

cat – kot
dog – pies
Where is my red ball? - Gdzie jest moja czerwona piłka?
red balls – czerwone piłki
yellow balls – żółte piłki
blue balls – niebieskie piłki
Piosenka „Colours under the sea”
ref. Under the sea,
What colours can I see under the sea? / Jakie kolory widzisz w morzu?
1. Here are the fish, 1,2,3. / Oto ryby 1,2,3
Orange, blue and yellow fish. / Pomarańczowa, niebieska i żółta ryba
Look at the fish. Swish, swish. / Popatrz na ryby
Can you swim like a fish? / Czy potrafisz pływać jak ryba?
Swish, swish, swish.
ref. Under the sea...
2. Here are the octopuses, 1,2,3.
Red, white and green octopuses.
Look at the octopuses. Wriggle, wriggle.
Can you move like an octopus? / Czy potrafisz się poruszać jak ośmiornica?
Wriggle, wriggle, wriggle.
ref. Under the sea...
3. Here are the starfish, 1,2,3.
Pink, purple and brown starfish.
Look at the starfish. Pointy, pointy.
Can you stand like a starfish? / Czy potrafisz stanąć jak rozgwiazda?
Pointy, pointy, pointy.
ref. Under the sea...
4. Here are the sharks, 1,2,3.
White, blue and black sharks.
Look at the sharks. Duh, duh, duh, duh.

Can you swim like a shark? / Czy potrafisz pływać tak jak rekin?
Duh, duh, duh, duh.
Słówka:
fish - ryba
octopus - ośmiornica
starfish - rozgwiazda
shark - rekin
seaweed - wodorost
shell - muszelka
treasure box - skrzynia skarbów

