
Zajęcia 5  – 07.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 
 

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

 

2. Listen and find! - Powtórzenie i utrwalenie słownictwa: 

 

Wyjmuj karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta oraz środowiska, w których żyją (karty 

obrazkowe nr 34-39). Powtórz z dzieckiem słownictwo: What's this? Is it a frog? Yes, great! 

Przygotuj kilka zestawów mini-kart prezentujących poznawane słownictwo. Możesz je narysować 

samemu lub wydrukować. 

Ponownie zwróć uwagę dziecka na karty: Look, what are these? Trees, water and grass! 

Upewnij się, że dziecko zacznie zbierać karty dopiero wtedy, gdy dasz mu właściwy sygnał: Stop! 

No, no, no, sit down! Podnieś do góry jedną z kart przedstawiających zwierzęta i zachęć dziecko, 

aby odnalazło minikarty, które przedstawiają jego środowisko: What is it? A fish! The fish needs 

water! Fish – water! Fish – water! Look! A bird! The bird needs a tree! Bird – tree! Bird – tree! Yes! 

Look! A frog! The frog needs grass! Frog – grass! Frog – grass! 

Zachęć dziecko, aby umieściło znalezioną minikartę w jednym miejscu na podłodze lub wrzuciły do 

pojemnika, który mu wskażesz: Put the grass here. Well done! 

 

* 

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. Story Time! - Konsolidacja i utrwalenie słownictwa w zabawie manipulacyjnej                             

z elementami dramy: 
 

Czytaj historyjkę "Story 7" zachęcając dziecko aby obrazowało ruchem jej treść.  

Możesz przygotować kukiełki Maxa, Lilly, Boo i zwierzęt i ponownie czytając historyjkę zachęcaj 

dziecko do jej odgrywania, z użyciem pacynek.  

 

Pacynki możesz wydrukować tutaj: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karton/mobile/index.html#p=3  

 

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. 

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

 

4. Yes or no? - Powtórzenie słownictwa w zabawie ruchowej: 
 

Stojąc powiedz Yes! i wykonaj gest, który będzie przypisany do tego słowa (np. podskocz, pokiwaj 

głową, kucnij itp.). Powiedz No! i wykonaj gest, który będzie przypisany do tego słowa (np. 

pomachaj w górze obiema rękami, pokręć głową itp.). Powtórz powyższe kroki kilka razy, aby 

utrwalić ruchy przypisane słowom Yes! oraz No!  

Losuj jedną z kart obrazkowych i zadawaj dziecku pytania zamknięte: Is it a fish (a bird / a frog / 

water / a tree / grass)? 

Zachęć dziecko, aby odpowiedziało na pytanie, używając ruchów przypisanych słowom Yes! Oraz 

No!: Of course not, it’s a... (tree)! Yes, that’s right, it’s a... (fish)! 

Pamiętaj, aby, biorąc udział w zabawie, zachęcać dziecko, by Cię naśladowało. 

 

5. Listen and guess! - Utrwalanie nazw zwierząt w zabawie głosowo--słuchowej:  

 

Trzymaj karty prezentujące zwierzęta obrazkami do siebie i naśladuj głos jednego z nich: Croak, 

croak (Tweet, tweet / Glub, glub)! Zachęć dziecko, aby powiedziało, które zwierzę wydaje dany 

dźwięk: What is it? 

Kiedy dziecko właściwie nazwie zwierzę, pokaż mu kartę obrazkową, która je przedstawia:                    

Of course, it’s a frog (a bird / a fish)! Well done, congratulations! 

Zamieńcie się rolami: Your turn, please! Come to me and stand here, please. Thank you! 

 

6. Cut & paste the fish! - utrwalanie znajomości słownictwa w zabawie z kartą pracy. 

 

Stwórzcie swoje własne akwarium! 

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's this? What colour is it? Where 

should it go? Excellent! 

Link do karty pracy:  

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

 

7. „My teddy bear.” - Utrwalanie znajomości słownictwa podczas słuchania i odgrywania 

piosenki tematycznej: 
 

Posłuchajcie i zaśpiewajcie razem piosenkę ilustrując jej treść ruchem. Dziecko w ten sposób 

rewelacyjnie zapamiętuje słownictwo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8 

 

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

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