
Zajęcia I – 20.04.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

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

 

 

2. Wprowadzenie/utrwalenie materiału: 

 

Przygotujcie karty do prezentowania słownictwa – możecie je wydrukować, wyciąć z gazet lub 

narysować samemu. 

 

 

Schowaj wokół, w pokoju, przygotowane wcześniej karty. Rozejrzycie się dookoła, zachęć dziecko 

do ich odnalezienia: „Oh! Where are the cards? Help me find it!”, „Oh, dear, Where can it be? 

Maybe here? Perfect, here it is!”.  Kiedy dziecko odnajdzie karty usiądźcie, zacznij je prezentować. 

Pokaż każdą kolejną kartę dziecku i nazwij ją, używając np. śmiesznego głosu, np. (piskliwie):         

„A bird! Bird, bird, bird!; (nosowo): A fish! Fish, fish, fish! (skrzekliwie): A frog! Frog, frog, frog!”. 

 

Rozkładaj karty przed sobą i ponownie powtórz ich nazwy, używając śmiesznych głosów,                 

i zachęcaj dziecko, by Cię naśladowały: „Repeat like this, in a high voice! Now, like this!” 

 

Powtórz z dzieckiem kilkakrotnie sekwencję słówek w tej samej kolejności, pamiętając o używaniu 

właściwego głosu przy każdej karcie:  

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


„A bird! Bird, bird, bird! A fish! Fish, fish, fish! A frog! Frog, frog, frog!” 

 

Powtarzajcie słowa rytmicznie, podkreślając rytm np. poprzez stukanie w podłogę, klaskanie. 

 

Możecie dodatkowo urozmaicić zabawę, różnicując sposób powtarzania słów, np.:  

„Now, slowly... Now, quickly! Now, be quiet... Now, be noisy!” 

 

 

3. Magic change! - Utrwalenie nazw zwierząt w zabawie słuchowo-ruchowej. 

 

 

Wstańcie. Trzymaj karty obrazkami do siebie. Powtarzaj magiczną formułę i „przemieniaj” dzieci     

w zwierzęta, używając np. zabawkowej różdżki:  

„Magic, magic, 1,2,3! Frogs, frogs (birds, birds / fish, fish) play with me!” 

Weź udział w zabawie, aby dziecko mogło Cię naśladować, udając właściwe zwierzę: skacz jak 

żaba, rozłóż ręce i udawaj, że latasz jak ptak, poruszaj ustami jak ryba pyszczkiem i udawaj, że 

pływasz.  

Jeśli dzieci nie przypominają sobie, o które zwierzę chodzi, po wypowiedzeniu magicznej formuły 

odczekaj chwilę i podnieś do góry właściwą kartę obrazkową. 

 

 

4. Colour hunt - Utrwalanie nazw zwierząt i kolorów w zabawie ruchowej. 

 

Pokazuj kolejno karty obrazkowe prezentujące kolory, możesz również użyć kolorowych kartek lub 

samemu je przygotować zamalowując danym kolorem białą kartkę. W ten sposób powtórz                              

z dziećmi nazwy kolorów: „What colour is it? Of course, yellow (red / green / blue)!”.  

Podnieś jedną z kart przedstawiających zwierzęta: „Look, what is it? That’s right, a bird (a fish /       

a frog)!”  

Kiedy dziecko nazwie zwierzę, zapytaj, jakiego jest ono koloru:  

„What colour is it? Yes, green (red and blue / yellow)! Excellent!” 

Zachęć dziecko, by przyniosło przedmioty w takim samym kolorze, jak zwierzę przedstawione na 

karcie, demonstrując mu, co należy zrobić: „Find something green (red / blue / yellow)!” Jeśli jest 

taka potrzeba, pokazuj dziecku przedmioty w wy-mienianych przez Ciebie kolorach.  

Zachęć dziecko, by położyło przedmioty na dywanie: „Put them on the floor, like this!”. Na koniec  

uporządkujcie przedmioty pod względem koloru:  

„Where's green? Put the green (blue / red / yellow) things right here! Good job!”. 

 

 

5. Flashcard hunt! - Utrwalanie nazw zwierząt i kolorów. 

 

 

Rozłóż przed sobą karty obrazkowe prezentujące zwierzęta, jednocześnie powtarzając z dziećmi ich 

nazwy: „A... frog! A...? Yes, a fish! And...? A bird! Great!”. Odwróć karty obrazkami do dołu 

jeszcze raz, powtarzając ich nazwy: Bye, bye, frog (fish / bird)! Poproś dziecko, by zawołało: Stop!, 

kiedy Twój palec znajdzie się nad właściwą kartą: Hmm, where is the fish? Say “Stop!”. Przesuwaj 

palcem, (lub, żeby uatrakcyjnić zabawę - wskaźnikiem)  nad kartami i zatrzymaj go, kiedy dziecko 

krzyknie Stop!. Odkryj kartę i zapytaj, czy tego obrazka szukaliście: „Let’s see, is it the fish? Yes? 

Congratulations!” Aby utrudnić zabawę, dołóż jedną kartę przedstawiającą kolor, odwróć karty, 

powtarzając z dzieckiem ich nazwy, i zagraj ponownie „Where is the bird? Say “Stop!””. Możesz 

zaprosić dziecko aby zajęło Twoje miejsce w zabawie – dzieci to uwielbiają! 

*Jeśli chcesz ułatwić dziecku odnajdywanie obrazków, możesz przeprowadzić zabawę bez 

odwracania kart. 



 

 

6.  Na koniec zaśpiewajcie „Bye Bye Goodbye” song: 
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

 

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

