
Zajęcia I – 20.04.2020 

 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

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

 

2. Wprowadzenie/utrwalenie materiału: 
Wstańcie, obróć się w lewo i zachęć dziecko, by zrobiło to samo: „Turn left, like this!”. Połóż 

dłonie dziecka stojącego za Tobą na Twoich bokach i zachęć do ustawienia się „w pociąg”: „Let’s 

make a train! Choo-choo!”. Możesz odtworzyć dźwięk jadącego pociągu i podjeżdżaj z dzieckiem 

do kart („stacji”) przedstawiających zwierzęta: bunny, duck, cat, dog, cat, pig.  

 

Przy każdej stacji zatrzymaj się, unieś kartę do góry i wypowiedz głośno nazwę przedstawionego na 

niej zwierzęcia, np.: „Duck”.  

Kiedy zbierzesz wszystkie karty, usiądźcie. Zatrzymaj karty do następnej zabawy.  

 

Karty możesz wydrukować wybierajać odpowiednie zwierzęta z poniższych lub przygotować je 

samodzielnie, rysując postaci poszczególnych zwierząt na białej kartce. 

Karty obrazkowe: https://supersimple.com/downloads/sss-animals-complete-flashcards.pdf  

Dźwięk pociągu: https://www.youtube.com/watch?v=LRa0kZVCY6E 

 

3. The Animal Flash! - Zapoznanie z nazwami zwierząt w zabawie rytmiczno-słownej.  

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!” 

 

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

właściwego głosu przy każdej karcie: „A bunny! Bunny, bunny, bunny! A duck! Duck, duck, duck! 

Etc.” 

 

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!” 

 

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

z elementami pantomimy. 
Wstańcie. Podnoś do góry kolejne karty: „Look! A duck! Quack, quack, quack! Now – a dog! Woof, 

woof!” Zmieniaj karty i trzymaj je w górze, by dziecko mogło sprawdzić, jaki obrazek trzymasz, 

jednocześnie wypowiadając nazwę danego zwierzęcia i obrazując je ruchem, by dziecko mogło Cię 

naśladować. Utrzymuj zmienne tempo zmieniając karty, dzięki temu zabawa będzie bardziej 

atrakcyjna. 

 

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

piosenki tematycznej. 
Posłuchajcie kilkakrotnie i zaśpiewajcie piosenkę „I have a pet” utrwalając w ten sposób poznane 

słownictwo. 

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

 

6. Swap! - Utrwalenie słownictwa w zabawie słuchowo-ruchowej. 
Rozłóż karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta w jednej linii. Poproś dziecko aby usiadło obok 

kart, w jednej linii. Wymawiaj nazwy zwierząt, zachęcając dziecko by wstało i szybko zamieniło się 

miejscem z wypowiedzianym zwierzęciem: „Bunny! Stand up and swap your place. Swap, swap, 
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swap! Quickly!”. Pamiętaj o wymienieniu wszystkich nazw zwierząt, tak, aby przećwiczyć 

wszystkie słowa. Możesz zaprosić dziecko aby zajęło Twoje miejsce w zabawie – dzieci to 

uwielbiają! 

 

7. „Kostka” - zabawa plastyczna 
Wydrukujcie lub narysujcie na kartce papieru poniższą kostkę. Oglądnijcie ją razem: "What's this? 

A cat! Great! What colour is it?". 

Zachęćcie dziecko do wycięcia a następnie sklejenia jej – będzie to świetna okazja do rozwnięcia 

sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Gdy kostka będzie gotowa rzucajcie 

nią na zmianę wypowiadając dane zwierzę:  

„Oh, what's that? A duck! Excellent!” 

 

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

 

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

