
ANIMALS
Zapraszam na zajęcia do świata zwierząt!
Let's come with me!!!



Where are the animals? Znajdź zwierzęta w kołach i zaznacz je
What animal is it? Jakie zwierzę znalazłeś?
How many animals do you see? Ile widzisz zwierząt?

Cats - koty
squerrels - wiewiórki
birds - ptaki
hens – kury
foxes - lisy
hedgehogs  - jeże
owls - sowy



2. Where is...- Gdzie jest? Znajdź zwierzęta w kole i zaznacz; wytnij podpisy i dopasuj do 
znalezionych zwierząt.

a cow - krowa
a hen - kura
a ladybird - biedronka
a lion – lew

COW LION HEN 
LADYBIRD



Animals can speak! Zaproś do zabawy członków rodzin – wybierzcie jedno koło; każdy 
niech będzie jednym ze zwierząt i spróbujcie ze soba porozmawiać językiem zwierząt: How,
how...miau miau, sssssssss....
A teraz zwierzęta przyjmują ludzki głos: Hello, how are you? - I'm fine thank you; What's 
your name? - I'a Kasia, and you.......Spróbujcie poprowadzic krótki dialog po angielsku, 
możecie odsłuchać dialogi: https://www.youtube.com/watch?v=8irSFvoyLHQ



4. I know animals! Znamy zwierzęta!

Przeczytaj z kimś dorosłym opisy zwierząt – czy już się domyślasz co jedzą, gdzie mieszkają i co 
nam dają te zwierzęta?

I'm a sheep. I eat grass and I live in a fence. I give you wool.
I'm a dog. I eat bones and I live in hut. I'm your best friend.



I'm a cow. I eat grass. I live in a cowshed . I give you milk.
I'm a hen. I eat seeds and I live in a hovel. I give you eggs.



Możesz zagrać w grę:
rzuć kostka i przejdż tyle pól i oczek wyrzucisz. Twoim zadaniem jest wydać z siebie taki odgłos 
jak zwierzątko, na którym stanąłeś. Trudniejsza wersja drugi gracz zadaje Ci jedno z poniższych 
pytań, a ty spróbuj odpowiedzieć:
 What colour does this animal have? Jaki ma kolor?
What does this animal eat? Co je?
Where does this animal live? Gdzie mieszka?
What does this animal give us?  Co nam daje?

Cow/pig/sheep/horse/rabbit/goose/duck/hen

START

META



5. Let's think a bit! Pogłówkujmy trochę! Wytnij cztery małe obrazki zamieszczone pod 
zadaniem i dopasuj do odpowiedniego wiersza.



6. Check your knowledge! Sprawdź swoją wiedzę!
Wytnij puzzle i pomieszaj na stoliku a następnie spróbuj ułożyć odpowiednio.
A teraz tylko wyrazy: Połącz nazwe zwierzątka z pożywieniem/przedmiotem:

HEN

COW

SHEEP

MILK AND CHEESE

WOOL

EGGS





7. Let's read and sing! Przeczytaj razem z kimś dorosłym – może wymyslisz melodię i 
zaśpiewasz ten tekst?



8. Let's do an exercise! Poćwiczmy trochę! Wytnij poniższe karty – na dole masz zapisane 
ćwiczenie do wykonania, ale ja proponuję inny zestaw; losujesz obrazek i wykonujesz 
ćwiczenie.
Kaczka - a duck = turn around – obróć się
koń - a horse = jump a bit – poskacz trochę
świnia - a pig = touch the ground – dotknij podłogi
krowa - a cow = do the squat  - zrób przysiad





9. Zapraszam do zrobienia własnej kury! Make a hen!


