
FEELINGS AND EMOTIONS

11.06 – How are you? 

 

◦ How are you? – piosenka.
Jak się masz? Mam nadzieję, że dobrze. Oto piosenka 
mówiąca o tym, jak możesz się czuć. 
I'm happy – jestem szczęśliwy, I'm sad – jestem smutny,  I'm 
angry – jestem zły, 
I'm tired – jestem zmęczony, I'm hungry – jestem głodny. 
https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4 

◦ How are you feeling today? – piosenka.
Jak się dzisiaj czujesz? Jak się dzisiaj masz? 
https://youtu.be/UvYYwC2Bc9I 

• Feelings and emotions vocabulary – 
uczucia i emocje – słownictwo.   

A to słownictwo o uczuciach i emocjach dla utrawlenia 
poznanego materiału ;) 
https://youtu.be/7uY2HrQ9qQ8 

Feelings – filmik o emocjach. 
https://youtu.be/dR7GZV25rFQ 

◦ Feelings – piosenka.

https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4
https://youtu.be/UvYYwC2Bc9I
https://youtu.be/7uY2HrQ9qQ8
https://youtu.be/dR7GZV25rFQ


Śmieszna piosenka o różnych emocjach, które każdy z nas 
czuje od czasu do czasu. 
https://youtu.be/a1NIWCr0R-k 

◦ Are you happy? – vocabulary – 
słownictwo.

Mam jeszcze kilka dodatkowych zwrotów mówiących, o tym 
jak się czuję. 
Are you excited? - jesteś podekscytowany? Are you bored? 
- jesteś znudzony, Are you worried? - jesteś zatroskany? Are 
you sleepy? - jesteś śpiący, Are you tired? - jesteś 
zmęczony, Are you thirsty? - jesteś spragniony, Are you 
shy? - jesteś nieśmiały. 
https://youtu.be/o5jZIswSfSE 

Emotions and feelings –  game – gra 
edukacyjna o uczuciach i emocjach. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/emotions-and-feelings-1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/emotions-and-feelings-2 

Domino, Bingo, I spy – games – gry do 
pobrania na dole strony. 

Read and match – Worksheet – karta pracy do 
pobrania na dole strony. 

• 9.06 – Feelings 
 

 

https://youtu.be/a1NIWCr0R-k
https://youtu.be/o5jZIswSfSE
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/emotions-and-feelings-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/emotions-and-feelings-2


Dzisiaj ciąg dalszy zajęć poświęconych 

uczuciom.Rozpoczynamy od piosenki na dzień dobry.   

 

• How are you today – piosenka.  
https://youtu.be/teMU8dHLqSI  

•  

If You Happy and You Know It Clap Your 
Hands Song – piosenka.   
To nieco dłuższa wersja piosenki If you happy dla 
starszych dzieci.   
https://youtu.be/OGde_3zAF7I  

•

◦ Emotions song for kids - piosenka.
• Kolejna zabawa polega na wykonywaniu różnych min, o 

których mowa w piosence. Melodia doskonale Wam 
znana, gdyż jest to inna wersja „Hockey, Pockey”.  W 
trakcie zabawy możemy zakrywać i odkrywać  
dłońmi twarz, prezentując kolejno miny: wesołą, smutną, 
złą, przestraszoną, zdziwioną, niemądrą.   
 

https://youtu.be/ZHS7vCdBeus  

•

◦ How are they feeling now – quiz.
• Teraz zrobimy quiz. Będziecie oglądać różne scenki, po czym musicie określić, jakie 

emocje towarzyszyły występującym bohaterom. Z trzech podanych odpowiedzi 
wybieramy jedną. Dobrej zabawy!  

https://youtu.be/teMU8dHLqSI
https://youtu.be/OGde_3zAF7I
https://youtu.be/ZHS7vCdBeus


https://youtu.be/anHnpDfsItc  

•  
 

Pozdrawiam,  

E.L. 

•  
 

 

https://youtu.be/anHnpDfsItc

