
Where does
water come

from?

Drodzy Rodzice!
Kochane Dzieci!

Water is very important for our lives! It is important to
save water as well.

Woda jest bardzo waz�na w naszym z�yciu. To waz�ne, z�eby
oszczędzac# wodę!

Let’s watch a short film and listen to the song, and see
why it is important to save water. Obejrzyjcie kro# tki

filmik, posłuchajcie piosenki i przekonajcie się, dlaczego
to waz�ne, by oszczędzac# wodę.

(https://www.youtube.com/watch?v=4ydweprvtGM)

Glossary – słowniczek:
save water – oszczędzac# wodę
waste water – marnowac# wodę



Why do we use water for? - Do czego uz�ywamy wodę?

We use water to wash our faces and brush our teeth. We
use water to have a bath. We use water to drink. We use
water to cook. We use water to water plants. Water is
very important for us. 





Wody  uz�ywamy  do  mycia  buzi  i  mycia  zębo# w.  Wody
uz�ywamy  do  kąpieli.  Wody  uz�ywamy  do  picia.  Wody
uz�ywamy do gotowania. Wody uz�ywamy do podlewania
kwiato# w. Woda jest dla nas bardzo waz�na.



Powyższe karty można wyciąć i bawić się w różne
gry z kartami obrazkowymi.

Poniżej przypominamy propozycje zabaw z
flashcards (kartami obrazkowymi):

1. Which one is missing? (Czego brakuje?) Dziecko
musi zapamiętac# ilustracje. Rodzic prosi dziecko o

zamknięcie oczu i chowa jedną ilustracje. Dziecko musi
odgadnąc# czego brakuje.

2. What has changed place? (Co zmieniło miejsce?)
Dziecko musi zapamiętac# kolejnos#c# kart. Zamykają oczy,

a rodzic zmienia miejsca kart. Zadaniem dziecka jest
zgadnąc# jakie karty zmieniły miejsca.

3. Budowanie wieży. Do tej zabawy potrzebne będą
papierowe lub plastikowe kubeczki jednorazowe. Rodzic

pokazuje dziecku kartę. Jes# li dziecko prawidłowo
nazwie obrazek układamy wiez�ę: karta – kubek – karta –

kubek. Gdy uda się ułoz�yc# wiez�ę ze wszystkich kart,
dziecko moz�e zdmuchnąc# całą ułoz�oną budowlę.

4. Bring me… Przynieś mi. Rodzic rozkłada karty
obrazkowe na podłodze po całym pomieszczeniu i prosi

dziecko o przyniesienie karty.
5. Taniec wokół flashcards. Rodzic rozkłada karty w

kształcie koła i włącza piosenkę związaną z danym
tematem. Dziecko (wraz z rodzicem) chodzi i tan# czy

dookoła ko# łeczka, gdy muzykaprzestanie grac# dzieci się
zatrzymują i mo# wią po angielsku koło jakiego obrazka

stoją. Moz�na uz�yc# zdania It’s… (To jest…).
6. Memory game. Do zabawy potrzebne będą dwa takie

same komplety flashcards. Rodzic rozkłada karty
ilustracjami do dołu. Zadaniem dziecka jest znalezienie

par. Gdy dziecko uda się znalez#c# parę, podaje nazwę



rzeczy, kto# ra znajduje się na obrazku. Tutaj ro# wniez�
moz�na uz�yc# zdania It’s… 


