
Zajęcia II – 23.04.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

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

 

2. Flashcards time! - przypomnienie oraz utrwalenie nazw dzikich zwierząt. 
 

Przypomnij dziecku słownictwo prezentując karty obrazkowe (przygotowane podczas poprzednich 

zajęć: a lion, a parrot, a monkey, a kangaroo; lub wydrukuj karty z linku poniżej).  

Prezentując karty pytaj dziecko: What’s this? Yes, a lion! Good job! Zadawaj dodatkowe pytania: 

What colour is it? Is it big or small? 

 

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

 

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

 

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

i odgrywania piosenki tematycznej. 
 

Przypomnijcie sobie piosenkę z poprzednich zajęć.  

 

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

 

4. Sense activation: The Wild Flash! - utrwalanie nazw dzikich zwierząt w zabawie 

rytmiczno-ruchowej. 
 

Rozłóż karty obrazkowe blisko siebie, dbając o to, aby były dobrze widoczne. Recytuj wierszyk 

„The Wild Flash!”, obrazując jego treść ruchem, wskazuj właściwe karty, udawaj zwierzęta                         

i powtarzaj słowa. Zachęć dziecko, by Cię naśladowało.  

 

The Wild Flash! 

 

A parrot, parrot! Pa-pa-pa-pa-parrot! 

Machaj rękami jak skrzydłami podczas lotu. Wskaż właściwą kartę. 

 

A parrot and a lion! 

Machaj rękami jak skrzydłami podczas lotu. Pokaż zęby (wyszczerz je) i ryknij. 

 

A lion, lion! Li-li-li-li-lion! 

Wyszczerz zęby i ryknij. Wskaż właściwą kartę. 

 

A lion and a monkey! 

Wyszczerz zęby i ryknij. Drap się po głowie i podskakuj. 

 

A monkey, monkey! Mo-mo-mo-mo-monkey! 

Drap się po głowie i podskakuj. Wskaż właściwą kartę. 

 

A monkey and a kangaroo! 

Drap się po głowie i podskakuj. Skocz do przodu, potem do tyłu. 

 

A kangaroo, kangaroo! Ka-ka-ka-ka-kangaroo! 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4


Skacz w dal. Wskaż właściwą kartę. 

 

A kangaroo and a parrot! 

Skocz do przodu, potem do tyłu. Nagle zacznij machać rękami jak skrzydłami. 

 

 

5. It’s got big teeth! - wprowadzenie nazw części ciała: eyes, teeth, wings, tail, arms oraz słów: 

big, short, long w zabawie słuchowo-ruchowej. 
 

Oglądając dokładnie karty obrazkowe omów z dzieckiem kolejne zwierzęta, zwracając szczególną 

uwagę na nowe słownictwo: 

lion – big eyes and big teeth, 

parrot – wings, 

monkey – a long tail, 

kangaroo – short arms, long feet 

 

Pytaj dziecko: What is it? Yes, a lion (a parrot/a monkey/a kangaroo)! Look! It’s got big teeth            

(big wings/a long tail/big eyes)! Teeth, teeth, teeth (wings/tummy/tail/eyes/arms)! Show me teeth 

(wings/a long tail/big eyes/arms)! Excellent! 

Rozłóż karty obrazkowe w różnych miejscach pokoju, powtarzając słownictwo: A lion. It’s got big 

teeth! Etc. Zachęć dziecko, by siadało przed kartą, której opis usłyszy:  

It’s got big eyes and teeth and it’s brown. Big eyes and teeth! Brown! What is it? Yes, a lion! Sit in 

front of the lion! Where is it? Etc. 

 

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

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. 

 

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.  

 

7. Guess who I am! - utrwalanie słownictwa i struktur językowych w zabawie z elementami 

pantomimy.  
 

Stań naprzeciwko dziecka, trzymając karty obrazkami do siebie, i zachęć go, by postarało się 

zgadnąć, które zwierzę udajesz: Who am I?  

Opisz zwierzę przedstawione na pierwszej karcie i przedstaw je ruchem: I’ve got a long tail... Ooh-

ooh! Uh-uh! Who am I? Am I a parrot? No! A monkey? That’s right! Powtórz zabawę, 

przedstawiając zwierzęta znajdujące się na kolejnych kartach. 

*Zaproś dziecko aby zajęło Twoje miejsce: Do you want to play? Come up here and take a look! 

Show the animal! Say: “I’ve got... (big wings). Who am I?”.   

 

8. Say and trace. - Karta pracy, strona 37 
 

Dziecko mówi, do których zwierząt należą poszczególne części ciała, i sprawdza odpowiedzi, 

rysując po śladzie. Zwróć uwagę dziecka na obrazki znajdujące się na karcie przedstawiające części 

ciała oraz zwierzęta: Look at the picture. What is this? What are these? Poproś dziecko, by 

powiedziało, do którego zwierzęcia należy każda z przedstawionych części ciała: These are teeth! 

Who’s got big teeth like these? A lion? Great! Po każdej udzielonej przez dziecko odpowiedzi 

zachęć je, by sprawdziło, rysując po śladzie, czy ma rację: OK, let’s see... trace the line from the 

lion. Are these teeth the lion’s teeth? Well done! Powtórz powyższe kroki przy omawianiu kolej-

nych części ciała. 

 

Kartę pracy nr 37 możecie wydrukować tutaj: 

 

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

 

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

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

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=38
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

