
Zajęcia III – 27.04.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 
 

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

 

2. Masking flash! - Utrwalanie słownictwa: 

 

Przykrywaj po kolei części kart obrazkowych inną kartką i poproś dziecko, aby zgadło, co 

przedstawia pierwsza z nich: What’s this? Kiedy dziecko odgadnie, jakie zwierzę kryje się pod 

szablonem, odsłoń kartę i pochwal je, po czym przejdź do kolejnej karty: Yes, excellent!                      

It’s a monkey! What’s next? 

 

*Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

 

Karty możesz wydrukować tutaj (karty nr 51–54): 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57  

 

3. Who Am I? - utrwalenie i poszerzenie słownictwa w zabawie rytmiczno-ruchowej. 

 

Przypomnijcie sobie zabawę z poprzednich zajęć. To rewelacyjnie pomaga zapamiętać dziecku 

nowy materiał, pomaga ćwiczyć pamięć.  

Recytuj rymowanę Who Am I?, obrazuj jej treść ruchem i zachęcaj dziecko, by Cię naśladowało. 

Zachęcaj także do wskazywania właściwych kart obrazkowych, gdy usłyszy ich nazwy.  

 

 

Who Am I? 
 

I’ve got two wings! Big, big wings! 

Machaj rękami jak skrzydłami. Wykonuj zamaszyste ruchy. 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie. 

 

 Who am I? One... two... three... 

A parrot? A parrot! ...That’s me! 

Machaj rękami jak skrzydłami. Wskaż siebie. 

 

 

I’ve got a tail! A long, long tail! 

Machaj ręką za plecami, jak ogonem . 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie.  

 

Who am I? One... two... three... 

A monkey? A monkey! That’s me! 

Drap się po głowie. 

 

 

I’ve got two arms! Short, short arms! 

Trzymaj blisko ciała ręce ugięte w łokciach. 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57


 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie.  

 

Who am I? One... two... three... 

A kangaroo? A kangaroo! That’s me! 

Trzymaj blisko ciała ręce ugięte w łokciach. 

 

 

I’ve got big eyes and teeth! Big, big teeth! 

Otwórz szeroko oczy. Wyszczerz zęby. 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie.  

 

Who am I? One... two... three... 

A lion? A lion! ...That’s me! 

Zrób groźną minę, wskaż na siebie.  

 

4. Story time! - Inscenizacja historyjki: 
 

Pokaż dziecku kartę przedstawiającą obrazek potworka, wprowadź słowo monster: 

Look! Who is this? He’s got two big eyes, big teeth... two wings... Oh, what’s this? Yes, a long tail! 

And here? Two big feet and two short arms! What is it? A funny monster! That’s right! Say: 

monster-monster-mo-mo-mo-mo-monster! 

 

Prezentuj  dziecku strony w książce nr 38-39 tym samym czytając „Story 7”. Wskazuj kolejne 

elementy historyjki, a po scenie trzeciej zatrzymaj się na chwilkę i zachęć go, by odgadło, jakie 

zwierzęta ukryły się na obrazku: Is it a monster? No, it isn’t! Who’s got two big wings (two big 

eyes/a long tail/two short arms/big teeth)? Yes, a parrot (a monkey/a kangaroo/a lion)! Let’s listen 

and check if you were right!  

Przeczytaj historyjkę ponownie i w odpowiednim momencie pokazuj kolejne obrazki. Zachęcaj 

dziecko do angażowania się w fabułę historyjki: wykonywania czynności i wskazywania części 

ciała, których nazwy słyszy, udawania zwierząt, o których jest mowa. 

 

Story 7 
 

Max: Listen! What’s that? 

Boo:Hmm... 

Lilly:I can hear it too... What’s that? 

Max:Let’s take the lift and have a look. 

The Lift: Level 7. Welcome to the Planet of Wild Animals. 

 

Boo:Oh, look... Two wings... 

Max:Two big wings! Wow! 

Lilly:Ooh! What is this? 

 Boo:A tail? 

Max:Yes, a long tail... Wow! I like it! 

Boo:Oh, dear... Look! 

Lilly:Oh, I can see one... two... arms! 

Boo:Two short arms and two big feet. 

 



Lilly:Look, two eyes! 

Boo:Two big eyes! 

Max:And teeth! Wow, amazing! 

Lilly:These are big, big teeth! 

Boo:Who’s got two wings, a long tail, big eyes, short arms and big teeth? 

Lilly:Is it a monster? 

Max:A monster! Amazing!  

Boo:A monster? Oh, no. 

 

 

Lilly:No, no, no! It’s not a monster! Boo, it’s OK. Look, there’s a parrot!  

Max:And there’s a monkey! 

Lilly:And a kangaroo! And a kangaroo! 

Boo:OK... But who’s got big eyes and big teeth? 

The lion:That’s me. Roar! 

Boo:Oh dear.  

 

 

 

*Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

 

Karty pracy nr 38-39 możecie znaleźć tutaj: 

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

 

Karty możesz wydrukować tutaj (karta "monster"  nr 55): 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57  

 

 

 

http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=38
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57


5. Roll and Throw! Guess - Utrwalanie słownictwa w zabawie ruchowej: 

 

Przygotujcie razem kostkę, to świetna okazja do rozwinięcia sprawności manulanej,                                     

a w szczególności koordynacji wzrokowo-ruchowej.  Rzucaj z dziećmi kostką, zachęcaj, by 

przyglądały się obrazkom i nazywały zwierzęta: Look carefully! What can it be? Great! A 

kangaroo! Zachęcaj dzieci do przedstawienia ruchem i gestami rozpoznanego zwierzęcia: Hop like 

a kangaroo! Etc. 

 

  

6. „Walking In The Jungle” - Utrwalanie znajomości słownictwa podczas słuchania                       

i odgrywania piosenki tematycznej. 
 

Przypomnijcie sobie piosenkę z poprzednich zajęć. Dziecko w ten sposób rewelacyjnie zapamiętuje 

słownictwo. 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4


 

7. Open Shut Them – piosenka utrwalająca nazwy czynności: 
 

Poruszajcie się przy piosence aktywizującej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y  

 

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

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

