
Zajęcia 4 – 04.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 
 

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

 

2. Express flash! - Powtórzenie słownictwa: 

 

Pokazuj dziecku karty i zachęcaj do nazywania przedstawionych na nich obrazków: What is it? 

Kiedy usłyszysz głos danego zwierzęcia, zachęcaj dziecko do udawania go: What is it? Yes,                         

a bunny! Hop, hop, hop! A bunny!  

 

* 

Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

Karty obrazkowe nr 43-47: a duck, a bunny, a cat,  a dog, a pig- strony 45 

Karty obrazkowe nr 48-49: clean, dirty 

 

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

 

3. Animals on the farm - utrwalanie nazw zwierząt w zabawie muzyczno—ruchowej:  

 

Podziel całą przestrzeń dywanu na którym będziecie się bawić na pięć części (używaj skakanek / 

pasków / szarf).  

W każdym stworzonym w ten sposób polu umieść kartę obrazkową, powtarzając nazwę zwierzęcia, 

które przedstawia: A duck (bunny / cat / etc.)! 

Zapytaj dziecko jakim zwierzątkiem chciałoby się stać: Pick an animal, please! Poproś by dziecko 

zapamiętało ten wybór. 

Poproś dzieci, by wstało "stand up, please", i włącz jakąkolwiek muzykę. Poruszaj się z dzieckiem, 

zachęcając je do dowolnej interpretacji ruchowej muzyki: Move your body, move, move! 

Po chwili zatrzymaj nagranie i zachęć dziecko, by udały się do właściwej zagrody: Pig (bunny / 

duck / etc.), go home! Go home, quickly! 3... 2... 1! Are you at home? OK! 

Kiedy dziecko, znajdzie się w „zagrodzie” świnek, zachęć je gestem, by umyło różne części ciała 

(powiedz i pokaż, co należy robić, by rozwiać jakiekolwiek wątpliwości):  Uh-oh! Are pigs clean? 

No! Dirty! Wash, wash, wash your head, piggie! Wash your tummy, like this! Perfect! 

Powtórz zabawę ze wszystkimi zwierzątkami. 

 

*Kiedy dziecko będzie się ruszać do muzyki, możesz zachęcać je do naśladowania ruchów 

zwierząt: Now, hop, hop, hop, like bunnies! Run, run, run, like dogs! Roll, roll, roll, like pigs!  

 

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. Action Song - Utrwalenie wprowadzonego słownictwa w zabawie rytmiczno-ruchowej: 
 

Wstańcie. Wypowiadaj, znane już dziecku, słowa Action Song. Zachęć go do odgrywania treści 

rymowanki, biorąc udział w zabawie. Poruszajcie się po całym pokoju. 

Action Song 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=44


 

Boo, oh, Boo, where are you? 

Rozłóż ręce w geście „nie wiem”. 

 

M e ow... 

Climb, climb, climb! 

Climb, climb, climb! 

Climb – with – me! 

Udawaj kotka wspinającego się na drzewo. 

 

Hop...Hop, hop, hop! 

Hop, hop, hop! 

Hop – with – me! 

Skacz, udając króliczka. 

 

Quack! 

Swim, swim, swim! 

Swim, swim, swim! 

Swim – with – me! 

Ugnij nogi w kolanach i udawaj pływającą kaczkę. 

 

Oink! 

Roll, roll, roll! 

Roll, roll, roll! 

Roll – with – me! 

Turlaj się po podłodze. 

 

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

tematycznej. 
 

Zaśpiewajcie poznaną piosenkę odgrywając jej treść ruchem. Dziecko w ten sposób rewelacyjnie 

zapamiętuje słownictwo! 

 

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

 

7. A lion?! - utrwalanie znajomości słownictwa w zabawie z kartą pracy. 

 

Dziecko przygląda się ilustracji, identyfikuje zwierzęta. Następnie koloruje je, wycina i przykleja        

w odpowiednich miejscach. W trakcie pracy dziecka pytaj go o nazwy i kolory zwierząt What now? 

What colour is it? Where should it go? Excellent! 

 

Link do karty pracy:  

https://supersimple.com/free-printables/i-have-a-pet-worksheet-color-cut-paste/ 

 

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://supersimple.com/free-printables/i-have-a-pet-worksheet-color-cut-paste/
https://supersimple.com/free-printables/i-have-a-pet-worksheet-color-cut-paste/
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

