
Hello everyone !!! 

Dzisiaj kończymy temat SPRING – wiosna więc pora sprawdzić ile 

udało Wam się zapamiętać?  

Activity 1 

Posłuchaj wiosennej piosenki i spróbuj zaśpiewać sam  

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

 

Lyrics /tekst piosenki 

Spring song by Easy Monkey Songs 

It is spring time, spring time again 

the flowers, the birds, it's sunny again 

It is spring time, spring time again 

the kites and the bees are in the air 

It isn't cold now, let's got to play 

daisies and tulips, the sun is up 

the sun is here! 

Vocabulary:  

Spring time- czas wiosenny 

Again- znwou 

Flowers- kwiaty 

Birds- ptaki 

Bees- pszczoły 

Kites-latawce 

Daisies- stokrotki  

Tulips- tulipany  

Sun- słońce  

In the air- w powietrzu 

It’s sunny- jest słonecznie 

It isn’t cold- nie jest zimno 

Let’s go to play – chodzmy się pobawić 

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


Activity 2 

Zapraszam Was do zabawy „Spring detective” . Poniżej 

znajdziecie listę wiosennych elementów do odnalezienia. 

Możecie wybrać się na spacer do ogrodu albo 

przyglądać się z okna, dla bystrego oczka to łatwizna!!! 

Zaznacz na liście i narysuj. Listę możesz wydrukować, 

powiesić na lodówce i obserwować cały tydzień aż 

znajdziesz wszystkie elementy!!! 

 

Activity 3 

Spring race- wiosenny wyścig 

Do tej gry potrzebna będzie moneta, pionki/figurki z 

kinderków/ oraz wydrukowana plansza, jeśli nie możesz jej 

wydrukować na małych karteczkach narysuj obrazki. To 

  list to find:  

      A bird   /What colour is your bird?/ 

     a bee   

     a flower /What colour is your flower? Is it a daisy or a tulip?/ 

      a sun  

     a butterfly  

     a spider  

     rain  

 



gra dla minimum dwóch osób, które będą się ścigać. 

Gracze rzucają monetą, jeśli wypadnie orzeł przesuwają 

się o jedno pole, jeśli reszka zatrzymują się na jedną 

kolejkę. Gracz, który wyrzuci orła żeby zatrzymać się na 

polu musi nazwać obrazek po angielsku! Wygrywa ta 

osoba która najszybciej dotrze do mety.  

 

                     Bee                      spider                ladybird        catepillar 

 

 

 

 

                       Bird                      sun                     kite                 butterfly 

 

 

 

 

                                Beehive            rain                   flower 

 

 

 

 

 

Have fun!!! 

 

 

 


