
Zajęcia II – 23.04.2020  

 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

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

 

2. The Animal Flash - Utrwalanie kluczowego słownictwa w zabawie rytmiczno-słownej                   

z elementami pantomimy.  
 

Prezentuj dziecku karty obrazkowe (przygotowane podczas poprzednich zajęć: a fish, a bird, a frog) 

i przypomnij słownictwo: "What is it?", "Yes, great!".  Rozłóż karty obrazkowe blisko siebie, 

dbając o to, aby były dobrze widoczne. Recytuj wierszyk "The Animal Flash!", obrazując jej treść 

ruchem, wskazuj właściwe karty, udawaj zwierzęta i powtarzaj słowa. Zachęć dziecko, by Cię 

naśladowało.  

 

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 

 

The Animal Flash! 

 

A fish, a fish, a fish! Glub, glub, glub! 

(Złóż dłonie nad głową i udawaj rybę.) 

 

Water, water, water! Glub, glub, glub! 

(Klepnij dłonią w kartę „water” na pierwszą sylabę tego słowa.) 

 

A bird, a bird, a bird! Tweet, tweet, tweet! 

(Rozłóż ręce jak skrzydła i udawaj, że latasz.) 

 

A tree, a tree, a tree! Tweet, tweet, tweet! 

(Klepnij dłonią w kartę „tree”, kiedy wypowiesz to słowo) 

 

A frog, a frog, a frog! Croak, croak, croak! 

(Skacz w miejscu jak żaba.) 

 

Grass, grass, grass! Croak, croak, croak! 

(Klepnij dłonią w kartę „grass”, kiedy wypowiesz to słowo).  

 

3. Count and say! - Karta pracy str 13. 
 

Dziecko otacza pętlami zwierzęta tego samego rodzaju, a następnie liczy, ile zwierząt znajduje się 

w każdym zbiorze.  

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


Zwróć uwagę dziecka na zwierzęta przedstawione na karcie i zachęć, by je nazwało:  Look, what is 

it? Yes, a frog (a fish / a bird)! Zapytaj o kolor każdego zwierzęcia: "What colour is the frog? (the 

fish / the bird) Poproś dziecko, aby otoczyło pętlą zwierzęta jednego rodzaju: Circle the fish (the 

frogs / the birds), like this! Zachęć dziecko, aby policzyło, ile jest zwierząt jednego rodzaju:  How 

many frogs (birds / fish)? One... two... Excellent! Następnie, kiedy dziecko wykonania zadania, dla 

podsumowania, zachęć je, aby wskazało elementy ilustracji, które wymienisz: Point to the fish (bird 

/ frog / red / ...), please. Brilliant! Good job! 

 

Karta pracy: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_kp.pdf  

 

4. Look and show! - Utrwalenie kluczowego słownictwa w zabawie z elementami pantomimy. 
 

Pokazuj dziecku karty obrazkowe, zachęć je, aby nazwało każdy obrazek: What is it? Yes, a fish                 

(a bird / a frog / a tree / water / a tree / grass)! Następnie pozwól dziecku wybierać po jednej karcie. 

Zachęcaj, aby obrazowało ruchem oraz gestem obrazki, które wylosowało, np.: 

 a fish – poruszaj ustami jak ryba pyszczkiem, udawaj, że pływasz i powtarzaj: Glub, glub, 

glub!, 

 a bird – udawaj, że latasz i powtarzaj: Tweet, tweet!, 

 a frog – skacz jak żaba, powtarzając: Croak, croak!, 

 a tree – stań na jednej nodze i rozłóż ręce, poruszaj nimi jak gałęziami na wietrze, 

 water – udawaj, że się myjesz, 

 grass – przykucnij i poruszaj palcami dłoni skierowanymi do góry.  

 

5. What’s missing? Utrwalanie słownictwa w zabawie rozwijającej pamięć                                  

i spostrzegawczość  

 

Rozłóż wszystkie karty obrazkowe przed dzieckiem, powtarzając ich nazwy: What is it? Yes,                    

a green frog. A green frog – here, etc.. Zachęć dziecko, by dokładnie przyjrzało się wszystkim 

kartom, zwróć jego uwagę na kolejność ilustracji i ponownie powtórz słownictwo: Look: a green 

frog, a yellow fish... Zachęć dziecko by „poszło spać” i nie podglądało: Go to sleep now! Close 

your eyes, don’t peek! Zabierz jedną lub więcej kart i obudź dziecko: Wake up! Zachęć je, by 

powiedziało, co zniknęło: Uh-oh! What’s missing? A frog? Yes, excellent! 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_kp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

