
Zajęcia II – 22.04.2020 

 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

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

 

2. The Spinning Flash! - Wprowadzenie/utrwalenie materiału. 
 

Pokazuj dziecku karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta (karty nr 43–47), powtarzając z nim 

ich nazwy: What’s this? Yes, a pig! Good job! Zadawaj dodatkowe pytania: What colour is it?               

Is it big or small? Następnie pokaż dziecku karty obrazkowe nr 48–49 (clean, dirty), nazwij każdą             

z nich głośno i wyraźnie: Clean – clean – clean! Dirty – dirty – dirty! Feet – feet – feet! Stań tyłem 

do dziecka, wyciągnij przed siebie jedną z kart tak, by obrazek był widoczny, i obróć się wokół 

własnej osi, by obrazek „mignął” przed dzieckiem. Zapytaj, co przedstawia dana karta: What is it? 

Excellent! 

 

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

 

Karty obrazkowe nr 48-49: clean, dirty 

 

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

 

3. Animals’ Talk! - Utrwalenie nowego słownictwa w zabawie rytmiczno-ruchowej.  
 

Powtarzaj z dzieckiem słownictwo, jednocześnie rozkładając karty 43–47 w kilku miejscach                      

w pokoju tak, by były dobrze widoczne i można było do nich podejść: A... Pig! A... Duck! ...            

Kiedy rozłożysz karty, zachęć dziecko, by wstało: Stand up!, i recytuj utwór  Animals’ Talk. Kiedy 

wypowiesz nazwę pierwszego zwierzęcia, gestem zaproś dziecko, by podeszło do karty 

przedstawiającej to zwierzę, i wykonaj z nim gesty/ruchy z wiersza. Przechodź z dzieckiem do 

kolejnych kart, stopniowo wycofując się z całkowitego kontrolowania zabawy, kiedy dziecko 

zacznie samodzielnie radzić sobie z zadaniem. 

 

Animals’ Talk 

 

Bunny, bunny, bunny, 

Przystaw dłonie („uszy”) do głowy. 

 

How are you? 

Zwróć się do dziecka, rozkładając ręce. 

 

Hop, hop, hop, 

Skocz trzy razy, udając królika. 

 

Fine, thank you! 

Kciuki w górę. 

 

Duck, duck, duck, 

Zegnij nogi w kolanach, kołysz się na boki. 

 

How are you?Quack, quack, quack, 

Zegnij nogi w kolanach, kołysz się na boki. 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
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Fine, thank you!  

 

Cat, cat, cat, 

„Myj” policzek wierzchem dłoni. 

 

How are you? 

 

Meow, meow, meow, 

„Myj” policzek wierzchem dłoni. 

 

Fine, thank you! 

 

Pig, pig, pig, 

Naciśnij nos palcem wskazującym, unosząc go do góry tak, by przypominał nos świnki. 

 

How are you? 

 

Oink, oink, oink, 

Naciśnij nos palcem wskazującym. 

 

Fine, thank you! 

 

Dog, dog, dog, 

Naśladuj psi gest „proszenia”. 

 

How are you? 

 

Woof, woof, woof, 

Naśladuj psi gest „proszenia”. 

 

Fine, thank you!  

 

4. Show me! - Utrwalanie znajomości słownictwa w zabawie ruchowo-naśladowczej                               

z elementami pantomimy.  
 

Wypowiadaj nazwy zwierząt, zachęcając dziecko do udawania ich: Show me... A duck! Quack, 

quack, quack! Etc.W razie potrzeby podnoś odpowiednie karty i trzymaj je w górze, by dziecko 

mogło sprawdzić, o jakie zwierzę chodzi.  

 

5. Roll and Throw! - Utrwalanie znajomości nazw zwierząt oraz czynności w zabawie                       

z kostką. 
 

Zaproś dziecko do rzucania kostką (przygotowaną na poprzednich zajęciach – „Zajęcia I”) i pytaj: 

Ready, steady... Roll and throw! What is it? Yes! A dog! Kiedy dziecko odpowie, które zwierzę 

znajduje się na kostce, zachęć je do wykonania odpowiedniej czynności: A dog! Run, run, run!                

A bunny! Hop, hop, hop! Etc. Kiedy na kostce wypadnie świnka: Zapytaj, co wypadło na kostce: 

What is it? A pig! Poturlaj się z dzieckiem po podłodze: Roll, roll, roll! Następnie zwróć uwagę na 

swoje stopy, a potem na stopy dziecka: Oh, no! My feet! So dirty! Dirty! Dirty! Udawaj, że myjesz 

swoje stopy, zachęcając dziecko do naśladowania Cię: Wash, wash, wash your feet, wash your feet, 

like this! Oh... clean! Clean! Clean! Clean!  Yuupiii! Well done! 

 



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

tematycznej. 

 

Przypomnijcie sobie ostatnio poznaną piosenkę odgrywając jej treść ruchem: 

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

 

7. Gra w zwierzęce Dobble – utrwalenie znajomości słownictwa w zabawie rozwijającej 

spostrzegwczość. 
 

Zasady gry w Dobble: Na środek wyłóżcie jedną kartę. Zadaniem dziecka jest odnalezienie wśród 

obrazków jednego takiego samego, wypowiedzienie nazwy tego zwierzęcia i przykrycie swoją kartą 

karty na środku. Z kolejną kartą postępujemy tak samo. Wygrywa osoba, która pierwsza pozbędzie 

się kart. Pamiętajcie, by dzieci wymawiały nazwy zwierząt po angielsku. 

 

 

 

 

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

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