
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) 

Poznajemy kolory:

red - czerwony

orange - pomarańczowy

yellow - żółty

green - zielony

blue – niebieski

What's your name? - jak masz na imię?

My name is Scott – mam na imię Scott 

What's your favourite colour? - Jaki jest twój ulubiony kolor?

My favourite colour is blue. - Mój ulubiony kolor to niebieski.

I like blue. (red, orange...) - Lubię kolor niebieski (czerwony, pomarańczowy …)

Piosenka o kolorach:

https://www.youtube.com/watch?v=5LbLwuu3bpk

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=5LbLwuu3bpk


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

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

https://www.youtube.com/watch?v=4Ogr2HYMUFk
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scared – przestraszona

dark – ciemno

light – światło (jasno)


