
Zajęcia  – 04.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 
 

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

 

2. The Animal Flash! - Przypomnienie słownictwa w zabawie rytmiczno-słownej: 
 

Wyjmij karty obrazkowe: a fish, a bird, a frog, water, a tree, grass (karty obrazkowe 34–39). Rozłóż 

je przed sobą powoli, jednocześnie powtarzając z dziećmi słownictwo. Pytaj, w miarę możliwości 

dziecka, o nazwę i kolory zwierzątka. 

Wypowiadaj powoli rymowankę „The Animal Flash”, obrazując ją gestem. Upewnij się, że ruchy, 

którymi obrazujesz treść nagrania, są jednoznaczne i łatwe do zapamiętania. 

 

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! 

Udawaj, że się myjesz. 

 

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! 

Rozłóż ręce jak gałęzie i poruszaj nimi na wietrze. 

 

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

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

Skacz w miejscu jak żaba. 

 

*  

Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

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  

 

3. Moving flash! - Utrwalanie kluczowego słownictwa w zabawie ruchowej: 
 

Wstańcie. Wymień nazwę jednej z Kart obrazkowych 34–39 (a fish, a bird, a frog, water, a tree, 

grass), wykonaj przypisany jej ruch i zachęć dziecko, aby Cię naśladowało. Kiedy upewnisz się, że 

dziecko pamięta ruchy przy-pisane do słów, wykonaj jeden z nich i zachęć, aby odgadł, co 

pokazujesz: What is it? Powtórz zabawę kilkakrotnie, uwzględnij wszystkie zwierzęta. Zamieńcie 

się rolami. 

 

4. What Is That? - Utrwalanie słownictwa w zabawie rytmiczno - ruchowej: 
 

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


Rozmieść wszystkie karty obrazkowe w różnych miejscach pokoju, powtarzając z dzieckiem ich 

nazwy. Wstańcie. Wypowiadaj rymowankę „What Is That?”. Zachęcaj dziecko do podchodzenia do 

właściwych kart, kiedy usłyszą ich nazwy w rymowance, a także do obrazowania treści piosenki 

ruchem i gestem. 

 

What Is That? 

 

Quiet, hush!  

Połóż palec na ustach. 

 

What is that? 

Przyłóż rękę do ucha.  

 

Glub, glub, glub! 

Poruszaj ustami jak ryba, złóż ręce nad głową. 

 

What is that? 

Rozłóż ręce w geście pytającym. 

 

A fish, a fish, a fish. 

Złóż ręce nad głową i udawaj, że płyniesz strzałką. 

 

Quiet, hush!  

Połóż palec na ustach. 

 

What is that? 

Przyłóż rękę do ucha.  

 

Tweet, tweet, tweet! 

Zrób z ręki dziobek. 

 

What is that? 

Rozłóż ręce w geście pytającym. 

 

A bird, a bird, a bird! 

Poruszaj rękami jak skrzydłami. 

 

Quiet, hush!  

Połóż palec na ustach. 

 

What is that? 

Przyłóż rękę do ucha.  

 

Croak, croak, croak! 

Skacz jak żaba. 

 

What is that? 

Rozłóż ręce w geście pytającym. 

 

A frog, a frog, a frog! 

Skacz jak żaba  

 



5. Story Time! - Utrwalenie i poszerzenie słownictwa poprzez słuchanie i odgrywanie 

historyjki:  

 

Czytaj dziecku historię Boo, Lilly i Maxa „Story 7”. W trakcie słuchania historyjki zachęcaj 

dziecko do obrazowania ruchem jej treści, nasłuchiwania głosów zwierząt, zgadywania, które 

zwierzę wydaje usłyszany dźwięk, powtarzania kluczowych słów i zwrotów oraz identyfikowania 

się z bohaterami. We właściwym momencie wskazuj na odpowiednie obrazki: rybę, ptaka oraz żabę. 

Dziecko może wstać i udawać poszczególne zwierzęta: pływać jak ryba, latać jak ptak, skakać jak 

żaba – warto wspierać to zaangażowanie i pozwolić mu na to. 

 

* Obrazki/pacynki Lilly, Boo, Maxa możecie wydrukować z książki, np. wycinając je z pierwszej 

strony, lub narysować je samemu/razem z dzieckiem. 

 

Link do książki: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_kp/mobile/index.html#p=30  

 

Story 7 

 

Max:Ha, ha, ha! 

Lilly:La, la, la! 

Boo:Shh, quiet! What is that? 

Fish:Splash, splash, splash! Glub, glub, glub!  

 

Max:Oh! A fish! 

Lilly:A fish? 

Boo:Yes. A fish. 

Lilly:Where is it? 

Max:Uhm... 

Boo:Here! In the water! 

All:Hello, fish! 

Fish:Hello! 

 

Max:Shh, be quiet! What is that? 

Lilly:Oh! A bird! 

Max:A bird? 

Boo:Yes. A bird. 

Lilly:Where is it? 

Max:Uhm... 

Boo:Here! In the tree! 

All:Hello, bird! 

Bird:Hello! 

 

Lilly:Shh, be quiet! What is that? 

Boo:Oh! A frog! 

Lilly:A frog? 

Max:Yes. A frog. 

Lilly:Where is it? 

Max:Uhm... 

Boo:Here! In the grass! 

All:Hello, frog! 

Frog:Hello!  

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_kp/mobile/index.html#p=30


6. March and point! - Utrwalanie kluczowego słownictwa w zabawie ruchowej: 
 

Rozłóż wszystkie karty obrazkowe w różnych miejscach mieszkania, jednocześnie powtarzając                               

z dzieckiem ich nazwy. Maszerujcie, od czasu do czasu zatrzymuj się i zachęcaj dziecko do 

wskazywania określonej karty: March, march... March – march – march! Stop! Point to... the frog! 

Perfect! Gdy skończycie, poproś  dziecko, by teraz ono decydowało, gdzie macie pomaszerować. 

Dziecko ma wskazać: Amelka/Zuzia/Kubuć, what now? The tree? OK, let's go, point to the tree!  

 

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

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

 

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

