
Hello! 

Witajcie! 

W tym tygodniu będziecie uczyć się o transporcie (means of transport) 

Zajęcia 1 

Powtórzcie nazwy środków transportu (repeat the name of the means of transport): 

https://www.youtube.com/watch?v=K0yyw8Fk1Uk 

 

air plane  - samolot 

bicycle - rower 

bus - autobus 

car fire - wóz strażacki 

 truck  - ciężarówka 

helicopter -  helikopter 

police car - wóz policyjny 

ship - statek 

train - pociąg 

 

The wheels on the bus 

Zaśpiewajcie piosenkę, może także pokazać jej treść naśladując ludziki :) (sing ans show the 

song): 

https://www.youtube.com/watch?v=yWirdnSDsV4 

The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. 

The wheels on the bus go round and round. Round and round. 

The door on the bus goes open and shut. Open and shut. Open and shut. 

The door on the bus goes open and shut. Open and shut. 

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. Swish swish swish. 

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. 

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. Beep beep beep. 

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. 

The people on the bus go up and down. Up and down. Up and down. 

The people on the bus go up and down. Up and down. 

The babies on the bus go, “Wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah.” 

The babies on the bus go, “Wah wah wah. Wah wah wah.” 



The mommies on the bus go, “Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.” 

The daddies on the bus go, “Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.” 

 

Gra na nudne popołudnie :) 

 

Przesuń swój pionek o ilość wyrzuconych oczek. Jeśli staniesz na polu z obrazkiem, musisz 

podać jego angielską nazwę. Jeśli staniesz na znaku zapytania - Twój przeciwnik pokazuje 

dowolny środek transportu, a Ty odgadujesz - jeśli nie zgadniesz, tracisz kolejkę. 

Powodzenia! 



 



Zajęcia 2 

Powtórzcie nazwy środków transportu (repeat the name of the means of transport): 

https://www.youtube.com/watch?v=K0yyw8Fk1Uk 

 

 

Zabawa hot - cold – ciepło – zimno 

(Potrzebne będą obrazki przedstawiające środki transportu lub zabawki w ich kształcie). 

Ta gra większości jest znana. Chowamy przed dzieckiem zabawkę/ obrazek przedstawiający 

wybrany środek transportu. Zadaniem dziecka jest odnaleźć przedmiot kierując się 

instrukacjami: hot – jeśli dziecko jest blisko przedmiotu oraz cold – jeśli jest daleko. Kiedy 

dziecko odnajdzie dany przedmiot – mówi jego nazwę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spin and say 

Zakręć kołem i nazwij wylosowany obrazek: 

https://wordwall.net/resource/1535363/angielski/means-transport 

 

The wheels on the bus 

Zaśpiewajcie piosenkę (sing the song): https://www.youtube.com/watch?v=yWirdnSDsV4 

 

Puzzles 

Ułóż puzzle (solve the puzzles): 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0f42daa54b43 

 

 

 

 


