
Zajęcia 5 – 07.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

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

 

2. March and point! - Powtórzenie słownictwa: 

 

Rozłóż karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta w różnych miejscach pokoju/domu. Zwróć 

uwagę dziecka na porozkładane w różnych miejscach obrazki (karty obrazkowe nr 43–49)                          

i powtórzcie razem wprowadzone dotąd słownictwo: Look: what can you see? What’s that?                     

A... bunny (a cat / dirty feet /clean feet / ...)! Perfect.  

Maszeruj z dzieckiem po okręgu, od czasu do czasu zatrzymuj się i zachęcaj do wskazania 

określonej karty: March, march... March – march – march! Stop! Point to... the bunny! Perfect! 

Poruszaj się po kręgu, wykorzystując różne rodzaje ruchu (hop like a bunny; run like a dog; swim 

like a duck; roll like a pig): Now, let’s hop! Hop, hop! Hop – hop – hop! Stop! Point to... the cat! 

Poproś dziecko, by powiedziało, co macie wskazać: Basia, what now? Which card? The cat? OK, 

let's go to the cat! Point to the cat! Excellent! 

 

* 

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. Numbers! - Utrwalenie liczb w zakresie 1–6 w zabawie poznawczej:  
Usiądź z dzieckiem na dywanie i zwróć uwagę na karty obrazkowe przedstawiające liczby 1-6. 

Możesz je wydrukować lub przygotować samemu. Rozłóż je na okręgu, w dość dużym oddaleniu 

od siebie. Uwaga: Dobrze jest rozłożyć karty w ten sposób, żeby większe liczby nie sąsiadowały ze 

sobą (np. 5 z 6, 4 z 5 itp.).  

Zwróć uwagę dziecka na kartę obrazkową "1" i zapytaj: How many? Yes, one, prefect!  

Dotknij dowolnego, przygotowanego wcześniej, przedmiotu, np. poznaną przez dziecko zabawkę, 

połóż ją przy karcie "1".  

Zwróć uwagę dziecka na kartę "2" i zapytaj: How many? Yes, two, prefect! One, two. Dotykaj 

przygotowanych przedmiotów i kładź je przy karcie "2", licząc je głośno: Perfect. One, two! 

Powtórz te same kroki przy pozostałych kartach, powtórzycie w ten sposób liczby 1-6. 

 

Karty prezentujące liczby 1-6: 

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

 

4. The Number Spin! - Utrwalanie liczb w zakresie 1–6 w zabawie manipulacyjnej: 
Rozłóż karty obrazkowe prezentujące liczby 1-6 w formie kręgu. Przygotuj także butelkę.  

Wyjmij butelkę i umieść ją w środku kręgu zrobionego z kart: Hmm... What have I got here? Our 

spinning bottle! Spin, spin, spin and win! Wraz z dzieckiem kręć butelką: Spin the bottle! Spin, 

spin, spin and win! Liczćie głośno, ile kropek wskazuje butelka, za każdym razem, gdy się ona 

zatrzyma: Now, how many? One... Two... Three... Four... Five... Five! Beautiful! OK, spin the 

bottle! Zachęcaj dziecko do głośnego liczenia.  

Po zakończeniu zabawy poproś dziecko, by oddało Ci karty: Can I have one yellow (two red / three 

blue / four green / five orange / six brown) circles, please? Thank you!  

 

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

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


tematycznej: 

 

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

zapamiętuje słownictwo! 

 

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

 

6. What colour is it? - utrwalanie kolorów w zabawie rozwijającej rozumienie ze słuchu: 

 

Zagrajcie w grę online: 

https://view.genial.ly/5e83378fad7e6d0e3aa86ea8 

 

7. What does it say? - utrwalanie znajomości słownictwa w zabawie z kartą pracy. 

 

Dziecko przygląda się ilustracji, identyfikuje zwierzęta. Następnie rodzic czyta odgłosy zwierząt. 

Dziecko łączy wydawany odgłos z odpowiednim zwierzęcięm. Następnie koloruje zwierzątka.     

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-connect/ 

 

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

