
Zajęcia III – 27.04.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

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

 

2. Express flash! - Powtórzenie nazw zwierząt: 

 

Pokazuj dziecku karty i zachęcaj do nazywania przedstawionych na nich obrazków: What is it? 

Kiedy usłyszysz głos danego zwierzęcia, zachęcaj dziecko do udawania go: What is it? Yes,                     

a bunny! Hop, hop, hop! A bunny!  

 

*Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

 

Karty obrazkowe nr 43-47: a duck, a bunny, a cat,  a dog, a pig- strony 45 

Karty obrazkowe nr 48-49: clean, dirty 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=44  

 

3. Action Song - Utrwalenie wprowadzonego słownictwa w zabawie rytmiczno-ruchowej: 
 

Wstańcie. Wypowiadaj słowa Action Song. Zachęć dziecko do odgrywania treści rymowanki, biorąc 

udział w zabawie. Powtórzcie zabawę kilkakrotnie, poruszajcie się po całym pokoju. 

 

Action Song 

 

Boo, oh, Boo, where are you? 

Rozłóż ręce w geście „nie wiem”. 

 

M e ow... 

Climb, climb, climb! 

Climb, climb, climb! 

Climb – with – me! 

Udawaj kotka wspinającego się na drzewo. 

 

Hop...Hop, hop, hop! 

Hop, hop, hop! 

Hop – with – me! 

Skacz, udając króliczka. 

 

Quack! 

Swim, swim, swim! 

Swim, swim, swim! 

Swim – with – me! 

Ugnij nogi w kolanach i udawaj pływającą kaczkę. 

 

Oink! 

Roll, roll, roll! 

Roll, roll, roll! 

Roll – with – me! 

Turlaj się po podłodze.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=44


4. Guess what! - Utrwalanie słownictwa w zabawie językowo—ruchowej:  

 

Umieść jedną z kart obrazkowych za plecami: Shh, it’s a secret. Zapytaj, co się znajduje na karcie 

za plecami: What is it? Dziecko próbuje odgadnąć, co to jest, obserwując Twoje gesty: A dog?                         

A cat? Odgrywaj przed nim pantomimę, starając się zobrazować, co znajduje się na karcie. Kiedy 

zgadnie, nagródź go oklaskami: Bravo!  

Zaproś dziecko do trzymania kart i obrazowania  i powtórz zabawę: Do you want to play? Who 

wants to play? Great! Let’s play!  

 

5. A minicard board game! - Utrwalanie słownictwa w zabawie ruchowej:  
 

Rozłóż karty na podłodze i przyklej je taśmą (np. malarską). Dziecko rzuca kostką, po czym robi 

tyle kroków po minikartach, ile oczek wypadło na kostce: Throw the die! How many? Yes, four. Go 

four spaces. Let’s count! One... two... three... four! Look at the card. What is it? Yes, a pig! 

Zadaniem dziecka jest nazwać kartę, na której stoi. Jeśli nie pamięta nazwy, cofa się o jedno pole: 

Go back one space!  

 

* Możesz określić niektóre karty jako specjalne, np. A pig – wash your tummy (legs / feet / ...)!        

A bun-ny! Hop three times!  

 

6. I have a pet! - utrwalanie znajomości słownictwa podczas słuchania i odgrywania piosenki 

tematycznej. 

 

Przypomnijcie sobie ostatnio poznaną piosenkę odgrywając jej treść ruchem. Dziecko w ten sposób 

rewelacyjnie zapamiętuje słownictwo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

 

7. I have it! - utrwalanie znajomości słownictwa w zabawie z kartami. 

 

Przygotujcie razem karty, to świetna okazja do rozwinięcia sprawności manualnej, w szczególności 

koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wybrana osoba rozpoczyna grę, wykładając kartę mówi nazwę 

obrazka przedstawionego na karcie I have a pig. Mówi też, jakiego obrazka poszukuje Who has...? 

Osoba, która ma kartę z obrazkiem wymienionym przez pierwszego gracza, kontynuuje grę. Ten, 

kto pierwszy pozbędzie się wszystkich kart, wygrywa. Możecie uatrakcyjnić zabawę drukując 

większą ilość kart. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


 

 

 

 

 

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

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

 

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

