
Zajęcia I – 20.04.2020 

 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

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

 

2. Wild animals show! - Wprowadzenie nazw dzikich zwierząt w zabawie głosowo-

ruchowej. 
 

Wstańcie. Wyjmij karty obrazkowe (możesz je wydrukować z podanych poniżej lub narysować)        

i przedstawiaj nazwy dzikich zwierząt, przypisując do każdej z nich ruch i/lub odgłos, np.: 

 a lion – pokaż (wyszczerz) zęby i ryknij (Roar like a lion!), 

 a parrot – machaj rękami jak skrzydłami podczas lotu i skrzecz (np. wypowiadaj słowa Fly 

like a parrot! skrzeczącym głosem), 

 a monkey – drap się po głowie, skacz jak małpka i wydawaj małpie odgłosy (Ooh-ooh, uh-

uh! Scratch your head like a monkey!), 

 a kangaroo – trzymaj ręce blisko ciała i skacz (Hop, hop! Hop like a kangaroo!) 

 

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 

 

 

3. The Wild Flash! - Utrwalanie nazw dzikich zwierząt w zabawie rytmiczno-ruchowej. 

 

Poproś dziecko, by umieściło karty obrazkowe w różnych częściach pokoju na ścianach lub 

meblach, jednocześnie powtarzając słownictwo: What is it? Yes, a lion, well done! Put it up on the 

wall (on the door/on the table/on the chair), right there!  

Dziecko może także zanosić karty do poszczególnych pomieszczeń w domu, tym samym 

powtarzając słownictwo związane z domem: Now, take it to the kitchen/bathroom/bedroom/dining 

room! Great job! 

Następnie, kiedy wszystkie karty będą już rozdane, wymawiaj nazwy poszczególnych zwierząt                  

i zachęcaj dziecko by naśladowało wymówione przez Ciebie zwierzę, powtarzało jego nazwę                      

i podbiegało do odpowiedniej karty (przedstawiającej właściwe zwierzę).  

 

4. Body parts count! - Utrwalanie nazw części ciała, dzikich zwierząt oraz liczb                   

w zabawie ruchowej. 
 

Oglądnijcie dokładnie wszystkie karty: Where is the lion (the parrot/the kangaroo/...)? What colour 

is it? Is it big or small? How many heads (tummies/legs) has it got?  

Kiedy omówicie wszystkie zwierzęta, ponownie rozłóż w pokoju wszystkie karty. Poproś dziecko, 

by podbiegało do tych, w których znajdują się obrazki ze zwierzętami o określonej liczbie części 

ciała, i klepały w powierzchnię wokół karty np. 2/3/4/5 razy: Slap the animal which has... one head 

(two legs/four legs/one tummy)! 3 times! 

Zwróć uwagę dziecka, że może wybrać dowolne zwierzę, pod warunkiem, że ma odpowiednią 

liczbę wymienionych części ciała (one head: all the animals; four legs: the lion; two legs: the 

parrot, the monkey, the kangaroo; two wings: the parrot)  

 

5.  Walking In The Jungle - Utrwalanie znajomości słownictwa podczas słuchania              

i odgrywania piosenki tematycznej. 

 

Posłuchajcie kilkakrotnie, zaśpiewajcie i zatańczcie piosenkę „Walking In The Jungle". 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://supersimple.com/downloads/sss-animals-complete-flashcards.pdf


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

 

6. Guess the animal! - Utrwalanie słownictwa w zabawie rozwijającej sprawność 

rozumienia ze słuchu. 
 

Usiądź na przeciwko dziecka i trzymaj karty obrazkami do siebie, by były niewidoczne. Zerknij na 

jeden z obrazków i zachęć dziecko, by odgadło, które zwierzę opisujesz: "Hmmm, What does it look 

like? (Boo): It has one head... four legs... a big tummy... and it is brown. What is it?". Kiedy 

dziecko odgadnie, o które zwierzę chodzi, pokaż mu obrazek. Powtórz kilkakrotnie tę zabawę. 

 

7. Look and find, count and circle – karta pracy. 
 

Zachęć dziecko do wykonania karty pracy - Popatrz na rysunek i odszukaj te zwierzęta które się 

pod nim znajdują. Policz, ile jest zwierząt każdego rodzaju. Otocz pętlami po tyle zwierząt w 

rzędach, ile ich występuje na rysunku.  

 

 

 

 

 

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


 

 

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

 

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

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

