
Język angielski 

Materiały dla dzieci 
Tydzień: 11.05.2020 - 15.05.2020 
Tematyka: Wycieczka do Wielkiej Brytanii. 

Dzień dobry! Hello! 
W tym tygodniu chciałabym Was zabrać na wycieczkę do Wielkiej Brytanii. To kraj, w 
którym rozmawia się po angielsku czyli w języku, którego się razem uczymy. 
A gdzie leży Wielka Brytania - spójrzcie na mapkę obok: 
Na mapie Europy Wielka Brytania zaznaczona jest kolorem czerwonym, nasz kraj 
Polska - to to ten z uśmiechniętą buzią:) Nie leżą od siebie daleko, prawda? 

A teraz poznajcie proszę najważniejszą osobę w Wielkiej Brytanii - KRÓLOWĄ 
ANGLII (Anglia to cześć Wielkiej Brytanii). 
Królowa, która panuje teraz ma na imię Elżbieta. Mieszka w ogromnym Pałacu 
Buckingham - pilnują go strażnicy w 
dużych włochatych czapkach. Królowa 
bardzo lubi urocze pieski rasy Corgi. 



Największym miastem i stolicą Wielkiej Brytanii jest Londyn. To ogromne i bardzo ciekawe miasto - znajdziecie tam wiele ciekawych 
historycznych budowli, parków, muzeów oraz miejsc, gdzie można się dobrze bawić. 
Zapraszam Was teraz do obejrzenia animowanego filmiku, na którym zobaczycie dużo ciekawych miejsc w Londynie oraz całej Wielkiej 
Brytanii: 
https://youtu.be/0l6RNZp4cmM 

A teraz popatrzcie jeszcze raz na kilka rzeczy, które na pewno widzieliście w filmiku: 
Spróbujcie je odnaleźć na mapce Londynu poniżej: 

piętrowy autobus londyński 
                                                                                        Big Ben - wieża zegarowa ze słynnym dzwonem 

Pałac Buckingham - dom królowej  
 

czerwona budka telefoniczna                                                 London Eye - ogromne koło obserwacy jne 

https://youtu.be/0l6RNZp4cmM


 
Jeżeli udało Wam się odnaleźć wszystkie charakterystyczne dla Londynu miejsca i rzeczy, 
posłuchajcie proszę dobrze  piosenki o bardzo znanym moście w Londynie, który nazywa się 
London Bridge (znajdziecie go również na mapce powyżej). To niezwykły most zwodzony - czyli 
taki, który się otwiera, żeby mogły przepłynąć po nim statki. 

Piosenka ma tytuł - London Bridge Is Falling Down - a jej melodia na pewno jest Wam dobrze 
znana: 
https://youtu.be/0-Y7Qi3fMs0 

https://youtu.be/0-Y7Qi3fMs0


A jeżeli zainteresował Was Londyn i chcielibyście zobaczyć najsłynniejsze miejsca - tym razem nie w wersji animowanej, tylko tak jak 
naprawdę wyglądają - zapraszam do filmiku małego podróżnika Gaudio (w polskiej wersji językowej) 
1) https://youtu.be/vsOTafQ4uwE - cześć pierwsza 
2) https://youtu.be/vE72HZgsEOI - cześć druga 

A teraz mam dla Was małe zadanie związane z Wielką Brytanią. Na następnej  stronie  znajdziecie zarys flagi Wielkiej 
Brytanii. Można ją pokolorować dowolną techniką - kredkami, farbkami, wydzierankami z bibuły,  plasteliną itp.  
Zdjęcia prac i dzieciaków oczywiście - mile widziane:))  
Można je wysłać do mnie (dorotkaabb@gmail.com) lub do Waszych Pań Wychowawczyń.  
Ciekawa jestem jak poradzicie sobie z tym zadaniem! 
                                              
                                 

Kolory flagi bryty jskiej: 

Dziękuje za Waszą uwagę i pozdrawiam serdecznie:)) 
Dorota Barańska-Balin

https://youtu.be/vsOTafQ4uwE
https://youtu.be/vE72HZgsEOI
mailto:dorotkaabb@gmail.com



