
Angielski grupa 3-4 latki. 

 

Hello Kids :) 
 
 Witajcie Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice. To już ostatni tydzień naszej 

wspólnej pracy na zdalnych zajęciach z języka angielskiego, ponieważ będziemy na 

wakacjach. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1.        Na początek przywitajmy się piosenką na powitanie „Hello”, tutaj znajdziecie 

link do piosenki: https://youtu.be/tVlcKp3bWH8 

 

2.        Następnie przejdźmy do wprowadzenia naszej nowej piosenki zatytułowanej 
„In the summer”. Oto link do piosenki: https://youtu.be/Z7S2Ay-pDhw 

 

3. Teraz przypomnimy sobie pory roku w języku angielskim na podstawie kolejnej 

piosenki: https://youtu.be/XpPyGf8bqxc 

 

Słowa piosenki: 

Winter, Spring, Summer and Fall Lyrics: 

Winter, spring, summer and fall. 

Winter, spring, summer and fall. 

There are four seasons in all. 

Winter, spring, summer and fall. 

Winter is a time for snow, 

And for chilly winds to blow. 

We bundle up wherever we go. 

Winter is a time for snow. 

Spring is full of pretty flowers, 

Birds and bees and gentle showers. 

We play outside for hours and hours. 

Spring is full of pretty flowers. 

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/Z7S2Ay-pDhw
https://youtu.be/XpPyGf8bqxc


Winter, spring, summer and fall. 

Winter, spring, summer and fall. 

There are four seasons in all. 

Winter, spring, summer and fall. 

Summertime is full of fun. 

We swim and bike and skip and run. 

We play all day ’cause school is done. 

Summertime is full of fun. 

Fall is when the weather gets cold. 

Leaves change color, red and gold. 

We put on our coats wherever we go. 

Fall is when the weather gets cold. 

Winter, spring, summer and fall. 

Winter, spring, summer and fall. 

There are four seasons in all. 

Winter, spring, summer and fall. 

There are four seasons in all. 

Winter, spring, summer and fall. 

 

Spróbujcie powtórzyć pory roku w języku angielskim. Jaka jest Wasza ulubiona pora 

roku? Niech zgadnę…. Is it a summer??? 

 

4.       W następnym zadaniu czeka na Was karta pracy (dla chętnych oczywiście) 

znajdziecie ją poniżej. Waszym zadaniem będzie odnaleźć 5 różnic między dwoma 

obrazkami. 
3. Na zakończenie zaśpiewajmy naszą piosenkę „See you later, alligator”, tutaj 

znajdziecie link do piosenki: https://youtu.be/UQfvAlmr5g0 

 

 
Good luck and have a lovely summer holiday :) 

Powodzenia i udanych wakacji :) 
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