
Zajęcia III – 27.04.2020  

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

2. The Frog Says... - Przypomnienie i utrwalenie słownictwa w ruchowej zabawie słuchowej: 
 

Pokazuj dziecku kolejne karty obrazkowe i zachęć do ich nazywania. What's this?  A frog? Bravo! 

Następnie wypowiadaj kolejne dźwięki i zachęć dziecko do zgadywania, jakie zwierzę słyszy: 

Listen! What is it? 

Croak... croak... croak... Frog! 

Glub... glub... glub... Fish!  

Tweet... tweet... tweet... Bird!  

 

Kiedy dziecko odpowie, zachęć je do udawania odpowiedniego zwierzęcia i wydawania 

właściwych dźwięków:  

A fish! Glub, glub!  

A bird! Tweet, tweet! 

A frog! Croak, croak! 

 

* Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

 

Karty obrazkowe: a fish, a bird, a frog - możecie je wydrukować (strony: 34-36), wyciąć z gazet lub 

narysować samemu. 

Karty obrazkowe: water, a tree, grass - możecie je wydrukować (strony: 37-39), wyciąć z gazet lub 

narysować samemu. 

 

Link do kart obrazkowych: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=38  

 

3. Guess what! - Utrwalanie nazw zwierząt w zabawie z elementami pantomimy: 
 

Zaproś do siebie dziecko „Come up here, please!”, pokaż mu jedną z kart obrazkowych i zachęć do 

obrazowania jej ruchem: Show it! W razie potrzeby podpowiedz mu, jak pokazać ruchem i gestem 

dane zwierzę. Zachęć innego członka rodziny, aby odgadł i głośno nazwał zwierzę, które pokazuje 

Wasze dziecko: What is it? Yes! A frog! Perfect!  

Powtórzcie zabawę z wszystkimi zwięrzętami. Zamieńcie się rolami. 

 

4. What Is That? - Utrwalanie słownictwa w zabawie rytmiczno - ruchowej: 
 

Wstańcie. Wypowiadaj rymowankę „What Is That?”. Zachęcaj dziecko do obrazowania treści 

wierszyka ruchem i gestem. 

 

What Is That? 
 

Quiet, hush!  

Połóż palec na ustach. 

 

What is that? 

Przyłóż rękę do ucha.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=38


Glub, glub, glub! 

Poruszaj ustami jak ryba, złóż ręce nad głową. 

 

What is that? 

Rozłóż ręce w geście pytającym. 

 

A fish, a fish, a fish. 

Złóż ręce nad głową i udawaj, że płyniesz strzałką. 

 

Quiet, hush!  

Połóż palec na ustach. 

 

What is that? 

Przyłóż rękę do ucha.  

 

Tweet, tweet, tweet! 

Zrób z ręki dziobek. 

 

What is that? 

Rozłóż ręce w geście pytającym. 

 

A bird, a bird, a bird! 

Poruszaj rękami jak skrzydłami. 

 

Quiet, hush!  

Połóż palec na ustach. 

 

What is that? 

Przyłóż rękę do ucha.  

 

Croak, croak, croak! 

Skacz jak żaba. 

 

What is that? 

Rozłóż ręce w geście pytającym. 

 

A frog, a frog, a frog! 

Skacz jak żaba  

 

5. Feel it! - Utrwalanie słownictwa w zabawie sensorycznej: 
 

Usiądźcie. Na środki postaw "Secret Box": Look, what a box! (Może to być jakiekolwiek pudełko). 

Podnieś pokrywkę pudełka i włóż do niego zwierzątka, powtarzając z dzieckiem ich nazwy: A fish, 

a bird, a frog! Into the box! Następnie zaproś do siebie dziecko i zachęć gestem, aby włożyło dłonie 

do pudełka tak, aby jednocześnie nie widziało co jest w środku: Put your hands in, like this! Zachęć 

dziecko, aby zamknęło oczy: Close your eyes. Powiedz dziecku, co ma znaleźć: Find the... fish 

(frog / bird)! Kiedy dziecko wybierze jedno zwierzątko, zapytaj czy dokonało właściwego wyboru: 

Look! Is this the fish (frog / bird)? Well done! Powtórz zabawę z każdym zwięrzątkiem. 

 

6. Na koniec zaśpiewajcie „Bye Bye Goodbye” song: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

