
Hello everyone !!! 
How are you today?  

Activity 1 

Powtórzmy słownictwo związane z emocjami z piosenką:  

https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8 

Feelings and Emotions Song for Kids by fun kids english 

Lyrics: 

What do you do when you're happy? Co robisz jak jesteś szczęśliwy  

When I'm happy I laugh śmieję się 

When I'm happy happy happy 

I laugh laugh laugh 

X 2 Ha ha ha ha ha! 

What do you do when you're sad? smutny 

When I'm sad I cry płaczę 

When I'm sad sad sad 

I cry cry cry 

Boo hoo hoo hoo hoo! 

What do you do when you're angry? zły 

When I'm angry I stomp my feet tupię nogą 

Whe I'm angry angry angry 

I stomp my feet X 2 

Stomp stomp stomp stomp stomp 

What do you do when you're hungry?  głodny 

When I'm hungry I eat a snack jem przekąskę 

 When I'm hungry hungry hungry 

I eat a snack X 2 

Yum yum yum yum yum! 

What do you do when you're sleepy? śpiący 

When I'm sleepy I go to sleep idę spać 

https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8


When I'm sleepy sleepy sleepy 

I go to sleep X 2 Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

                                                                 Activity 2 

Match emotion to the activity. Połącz emocje z czynnością. 

When I’m ……. ( Kiedy jestem) 

 

                                       HAPPY                    

 

 

                 

                                           SAD 

 

 

                        

                                          

                                              ANGRY  

 

             

                                                SLEEPY   

 

    

 

                                                 HUNGRY  

 

 

I eat a 

snack . 

I stomp 

my feet . 

I go to 

sleep . 

I cry. 

I laugh.  



Activity 3 

Zabawa „Feelings”. Przygotowujemy „lizaki” przedstawiające różne 

emocje i miny: Happy, sad, angry, sleepy, hungry. Rodzic zwraca się do 

dziecka Make a happy face… zdaniem dziecka jest przyłożenie 

odpowiedniego lizaka do swojej twarzy.  

 

Źródło: https://www.fullofideas.pl/2013/04/how-are-you-feeling-today/ 

A może zrobicie swój własny słowniczek 

obrazkowy? 

Poproście rodziców o zrobienie zdjęć Waszej 

:Happy face, sad face, angry face, sleepy 

face dzięki Waszym zdjęciom szybciej 

zapamiętacie, a może chcecie się ze mną 

nimi podzielić?  

Have fun! 

 

 


